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1 INLEIDING  

1.1 Kadering en proces 

In 2019 werd de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen vastgelegd in het decreet ‘Basisbereikbaarheid’. Het 
principe combimobiliteit staat hierin centraal: reizigers combineren verschillende vervoersmiddelen om hun 
bestemming te bereiken. Mobipunten zijn de knopen in dat systeem waar reizigers van het ene vervoersmiddel 
naar het andere kunnen overstappen. Die mobipunten dragen de merknaam Hoppin. 
 
Sinds begin januari 2021 is het BVR (Besluit Vlaamse Regering) Mobipunten van kracht. Dit is het 
uitvoeringsbesluit van het decreet Basisbereikbaarheid waarin enkele regels worden vastgelegd met betrekking 
tot mobipunten/Hoppinpunten en waarin een subsidiereglement wordt uitgewerkt. Indien gemeenten/ 
wegbeheerders subsidies willen krijgen van departement MOW dienen ze te voldoen aan de voorwaarden van 
het BVR. 
 
Binnen het Nieuwe Openbaar Vervoerplan 2021 nemen de Hoppinpunten een belangrijke rol op om de overstap 
naar Vervoer op Maat te faciliteren. Voor Vervoerregio Limburg worden er op 17 Hoppinpunten deelfietsen van 
de VVR voorzien. 
 
Voorliggende Unieke Verantwoordingsnota beschrijft de prestatie-eisen per type Hoppinpunt waaraan minimaal 
dient voldaan te worden volgens het BVR en geeft daarbij de kostenraming en de eraan gekoppelde subsidies 
weer. 
 
De Unieke verantwoordingsnota bouwt verder op de Fiches Hoppinpunten waar de zoeklocaties voor deelfietsen 
in het kader van Vervoer op Maat werden aangeduid. Deze locaties dienen immers te worden uitgebouwd als 
Hoppinpunten. 

1.2 Typering hoppinpunten  

Het programma van eisen wordt toegepast voor de betrokken locaties, waarbij op basis van het GRB per locatie 
een schetsontwerp wordt uitgewerkt. In kader van dit schetsontwerp komen er vier type Hoppinpunten voor.  
• Type 1: Hoppinpunten waarvoor er reeds een ontwerpopdracht lopende is, bijvoorbeeld in een ruimere 

context. Dat is het geval voor een aantal stations waar herinrichtingsprojecten lopende zijn. 
• Type 2: Hoppinpunten die reeds in 2021 voorzien zijn om heringericht te worden (waarvan dus concrete 

uitvoeringsplannen bestaan of waar deze reeds worden uitgevoerd).  
• Type 3: Hoppinpunten waarvoor nog geen ontwerpinitiatieven bestaan, maar wel aanpassingen nodig zijn. 
• Type 4: Hoppinpunten met beperkte aanpassingen. Dit zijn veelal stations waar bijkomende deelfietsen 

van de VVR worden geplaatst. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling en doelstelling geschetst waarbij per categorie van Hoppinpunt de 
prestatie-eisen worden weergegeven. Er wordt vertrokken van prestatie-eisen uit de Vlaamse Beleidsvisie 
Mobipunten in afstemming met het BVR. Daarbij wordt uitspraak gedaan over volgende prestatie-eisen: 
mobiliteitsaanbod, diensten, oriëntatie en ruimtelijke integratie. Tot slot wordt de financiering geduid voor 
gewestwegen en gemeentewegen alsook de voorwaarden waaraan dient voldaan te worden om subsidies te 
ontvangen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal algemene aandachtspunten en geeft de legende van de schetsen weer. De 
hoppinpunten worden apart beschreven. Deze beschrijving omvat een beknopte analyse van de 
planningscontext en een ruimtelijke en verkeerskundige analyse per locatie. Vervolgens wordt het Programma 
van Eisen per Hoppinpunt bepaald van waaruit de voorkeursoplossing wordt afgeleid. De kostenraming geeft tot 
slot het financieel overzicht. 
Flankerende maatregelen worden gebundeld in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de parameters voor evaluatie 
weer.  
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2 PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN 

2.1 Definitie en doelstellingen van Hoppinpunten  

In 2019 werd de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen vastgelegd in het decreet ‘Basisbereikbaarheid’. Het 
principe combimobiliteit staat hierin centraal: reizigers combineren verschillende vervoersmiddelen om hun 
bestemming te bereiken. Mobipunten zijn de knopen in dat systeem waar reizigers van het ene vervoersmiddel 
naar het andere kunnen overstappen. Die mobipunten dragen de merknaam Hoppin. 
 
Het realiseren van combimobiliteit moet een vlot en duurzaam alternatief bieden aan gebruikers ter vervanging 
van de eigen wagen (als vervoersmiddel voor de gehele reis). Door de gebruiker meer en kwalitatievere 
alternatieven te bieden vergroot men het keuzepalet en kan bijgevolg de auto-afhankelijkheid dalen. Een 
verbetering van de exploitatie en een betere verknoping van de netwerken maakt de regio beter bereikbaar voor 
iedereen en moet uiteindelijk leiden tot een modal shift.  
 

 
Figuur 1: Principe van Hoppinpunten en combimobiliteit 
@Bron: Vlaanderen.be 
 
De verschillende vervoersnetwerken komen samen in Hoppinpunten. Het zijn die knopen die het geheel van de 
verschillende netwerken kunnen bundelen tot één geheel dat verstaanbaar, samenhangend, helder en uniform 
is. Zo vormen de Hoppinpunten de hotspots in het toekomstige mobiliteitssysteem. Een Hoppinpunt is veel meer 
dan een halte. Het zijn overstappunten waar een divers aanbod van vervoersmogelijkheden beschikbaar is voor 
de reiziger en dat bij voorkeur ook voorzien is met extra diensten. Deze knooppunten worden voorzien op 
plekken met een voldoende vervoerspotentieel. Hoppinpunten maken zo de brug tussen gebruiker, mobiliteit en 
ruimte. Door de concentratie van reizigers, zijn Hoppinpunten ook interessante punten om te betrekken in de 
logistieke organisatie van pakjesdiensten.  
 
Bij het uitwerken van de Hoppinpunten volgens het principe van combimobiliteit moet er ten allen tijden vanuit 
de bril van de reiziger gekeken worden. Een deel van de uitdaging komt namelijk bij de gebruiker terecht voor 
wie zijn traject in de toekomst anders zal zijn. Elke reiziger wil zo snel en comfortabel mogelijk van A naar B gaan. 
Combimobiliteit moet daarom positief en eenvoudig zijn. Het moet voor die reiziger zo eenvoudig en snel 
mogelijk zijn om de optimale combimobiliteitsoplossing te vinden. Het gaat dus niet enkel over het voorzien van 
een kwalitatief aanbod, maar ook over het vergemakkelijken van de reis van de gebruiker. Dat houdt in dat 
informatie eenvoudig te raadplegen valt en dat de tarifering wordt geïntegreerd in één systeem. De 
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Hoppinpunten zijn bijgevolg essentieel in heel dit verhaal en zeker op het vlak van reisbeleving omdat de 
verschillende netwerken hier verknopen.  

2.2 Programma van Eisen 

2.2.1 Types Hoppinpunten 
 
Om combimobiliteit aantrekkelijk te maken voor gebruikers is er een helder en samenhangend netwerk nodig 
dat bestaat uit leesbare en comfortabele knopen. Dat netwerk wordt samengesteld door de Hoppinpunten in te 
delen in verschillende categorieën. Aan die categorieën worden dan prestatie eisen gekoppeld om de kwaliteit 
van de verschillende Hoppinpunten te garanderen.  
 
Niet elke mobiliteitsknoop is evenwaardig en de typologie van de knoop bepaalt welke diensten aanbevolen 
worden. Deze typologie vertrekt vanuit het decreet ‘Basisbereikbaarheid’ en de verfijning in het Vlaams Besluit 
Mobipunten uit 2019 met een indeling van de mobiliteitsknopen in verschillende categorieën.  

 
Figuur 2: Verschillende types mobipunten  
@Bron: STG 
 
Het Vlaams Besluit onderscheidt 5 niveaus van Hoppinpunten: interregionale, regionale, lokale, 
buurtmobipunten volgens netwerklogica en buurtmobipunten volgens nabijheidslogica. De selectie van de 4 
hoogste categorieën van Hoppinpunten wordt vastgelegd door de vervoerregio. Deze verschillende niveaus 
worden elk gekenmerkt door de relatieve afstand die vanuit een bepaalde knoop kan afgelegd worden. Zo kan 
men vanuit de interregionale knooppunten verplaatsingen tussen verschillende regio’s maken terwijl regionale 
knopen enkel verplaatsingen binnen de regio mogelijk maken. Lokale knopen zijn op hun beurt bedoeld voor het 
bedienen van kleinere oppervlakten en afstanden. Het laagste niveau, buurthoppinpunten, beperkt zich enkel 
tot de onmiddellijke omgeving en zijn gericht op vervoer op maat (deelsystemen) omdat ze niet bediend worden 
door openbaar en collectief vervoer (de definitie van deze buurthoppinpunten kan nog gewijzigd worden in het 
nieuwe BVR).   
 
De locatie van een Hoppinpunt bepaalt in grote mate de kenmerken ervan. Het vormt de basis voor de andere 
prestatie-eisen, mede door de inplanting in een bestaand mobiliteitsnetwerk met bijhorende vervoersvraag. 
Deze vervoersvraag creëert een vervoerpotentieel dat mee uitmaakt of het Hoppinpunt succesvol zal zijn.  
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2.2.2 Prestatie-eisen per type Hoppinpunt  
 
Om deze knopen in te richten als kwalitatieve Hoppinpunten zijn bepaalde richtlijnen essentieel. We bouwen 
daarvoor voort op de bestaande richtlijnen.  
Artikel 6 uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 betreffende de mobipunten legt een 
aantal basisvereisten vast, los van het type Hoppinpunt. Een Hoppinpunt moet volgens dit besluit ten minste 
uitgerust zijn met de volgende zaken: 

1) Parkeerplaatsen indien deze nodig zijn op de locatie in kwestie, waarbij rekening wordt gehouden 
met plaatsen voor personen met een beperking. 

2) Een fietsenstalling inclusief stalplaatsen die ruim genoeg zijn voor buitenmaatse fietsen. 
3) Informatiedragers. 
4) Infrastructuur die de mogelijkheid biedt tot data-uitwisseling. 

 
In 2019 werd de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten opgemaakt. Daarin werd een set richtlijnen geschetst om tot 
een kwalitatief mobipunt te komen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 5 thema’s van prestatie-eisen: 
het mobiliteitsaanbod, de diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwikkeling. De opeenvolgende 
thema’s worden gevisualiseerd als schillen die elkaar omhullen. We gebruiken deze werkwijze als basis voor de 
prestatie-eisen bij het opmaken van de Unieke Verantwoordingsnota.  

 
 
Figuur 3: Thema’s prestatie-eisen 
@Bron: Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten 2019 
 
Centraal staan de concrete prestatie-eisen (mobiliteitsaanbod en diensten) die afhankelijk zijn van het type 
Hoppinpunt. De buitenste schillen (oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwikkeling) betreffen algemene 
concepten die van toepassing zijn op elk Hoppinpunt. Hieronder worden de verschillende thema’s overlopen. 
We maken daarbij een onderscheid tussen minimumvereisten enerzijds, noodzakelijke elementen volgens het 
Vlaams Besluit en aanbevelingen anderzijds, elementen die worden voorgesteld in de Vlaamse Beleidsvisie 
Mobipunten. De deelsystemen die aan Hoppinpunten worden voorzien binnen de Vervoerregio worden binnen 
dit project als minimumvereiste gezien.  
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2.2.2.1 Mobiliteitsaanbod 
 
De kern van elk Hoppinpunt wordt bepaald door het aanwezige mobiliteitsaanbod. Vanuit 
combimobiliteit wordt er getracht gebruikers verschillende duurzame alternatieven aan te 
bieden. Het openbaar vervoer en de fiets spelen hierin een belangrijke rol. De combinatie 
van de fiets die een grote flexibiliteit in alle richtingen biedt en openbaar vervoer dat in staat 
is om grote vervoersstromen snel en efficiënt te vervoeren, is enorm krachtig en heeft een 
groot bereik. Beide netwerken moeten van een hoge kwaliteit zijn en op elkaar afgestemd 

worden om een efficiënte combimobiliteit mogelijk te maken. Daarnaast kunnen andere vervoersmodi en 
deelsystemen ook een plek krijgen aan een Hoppinpunt. In dit thema wordt naar elke vervoerswijze gekeken en 
wordt er overlopen welke grootte en diversiteit van het aanbod er van die modi vereist is naargelang het type 
knoop. Elementen die het Vlaams Besluit vastlegt beschouwen we als minimumvereisten, daarnaast geeft de 
Vlaamse Beleidsvisie aanvullende adviezen.   
 

 
Figuur 4: Combimobiliteit aan een Hoppinpunt 
@Bron: Hoppin.be 
 
Minimumvereisten mobiliteitsaanbod:  
 
Het Vlaams Besluit (art. 6) formuleert volgende diensten die aan elk mobipunt aanwezig dienen te zijn:  

 Parkeerplaatsen indien nodig, waarbij er aangepaste en voorbehouden plaatsen voor personen met 
een beperking zijn  

 Fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen  
 
In het Vlaams Besluit wordt niet gespecifieerd hoeveel capaciteit aan fietsenstallingen er wordt verwacht per 
type Hoppinpunt, noch hoeveel capaciteit er voor buitenmaatse fietsen voorzien dient te worden. In afwachting 
van de ontwerpwijzer voor Hoppinpunten die in opmaak is, verwijzen we naar het Rapport Fietsparkeren aan 
mobiliteitsknooppunten (zie Figuur 5 en Figuur 6) als kader om het aantal en het type fietsenstallingen vast te 
leggen per type mobipunt.  
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Type knooppunt Richtaantal fietsstalplaatsen 
Type 1 >2000 fietsstalplaatsen 
Type 2 1000 – 2000 fietsstalplaatsen 
Type 3 500 – 1000 fietsstalplaatsen 
Type 4 100 – 500 fietsstalplaatsen 
Type 5 30 – 100 fietsstalplaatsen 
Type 6 10 – 30 fietsstalplaatsen 
Type 7 Max 10 fietsstalplaatsen 
Type 8 Geen fietsstalplaatsen 

Figuur 5: schema aantal fietsstallingen aan een Hoppinpunt 
@Bron: Rapport Fietsparkeren, Fietsberaad 
 
Deze cijfers en types zijn richtinggevend en maatwerk is telkens nodig per punt om te determineren hoeveel 
fietsenstallingen er nodig zijn. Fietsberaad stelt bij types 1-5 voor om 5 % van de capaciteit te voorzien voor 
buitenmaatse fietsen. Gezien ruimte voor buitenmaatse fietsen aan elk Hoppinpunt een minimumvereiste is 
hanteren we in deze oefening telkens een minimum van 2 rekken voor buitenmaatse fietsen.  
 
Wat betreft maatvoering verwijzen we naar de fietsmaat van Fietsberaad.  
 

 
Figuur 6: schema type fietsstallingen aan een Hoppinpunt  
@Bron: Rapport Fietsparkeren, Fietsberaad 
Verder formuleert het besluit (Art. 2) de verwachte mobiliteitsdiensten bij de indeling van de categorieën. 
Onderstaande mobiliteitsdiensten worden daarom als minimumvereisten beschouwd:  
 
Regulier openbaar vervoer: 

 Een interregionaal Hoppinpunt bevat minstens enkele hoogwaardige interregionale openbaar 
vervoerverbindingen (IC- of IR-trein). Deze eis is vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering en 
hier moet bijgevolg zeker aan voldaan worden. 
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 Een regionaal Hoppinpunt moet bediend worden door een frequente regionale verbinding, inclusief een 
gegarandeerde doorstroming en een goed afgestemde dienstregelingen met bijgevolg beperkte 
wachttijden.  

 Een lokaal Hoppinpunt wordt bediend door een frequente lokale OV-verbinding of door vraaggericht 
collectief vervoer. 

 
Vraaggericht collectief vervoer: 

 Aan lokale Hoppinpunten zonder regulier openbaar vervoer is collectief vervoer essentieel.  
 Aan interregionale, regionale en lokale Hoppinpunten met regulier openbaar kan het aanbevolen 

worden om een aanvullend aanbod te creëren. 
 

Deelwagens:  
 Minimumvereiste: In buurt-Hoppinpunten vormen deelvoertuigen de basis en zijn ze daarom een 

minimumvereiste volgens het besluit van de Vlaamse regering.   
 Deelwagens zijn een belangrijk onderdeel van elk type Hoppinpunt zowel voor hoofd- als natransport. 

Dit met uitzondering voor autovrij gebied.  
 Om  verplaatsingen zo duurzaam mogelijk te maken is het aanbevolen om te streven naar elektrische 

deelwagens.  
 
Aanbevelingen mobiliteitsaanbod:  
Fietsenstalling: 

 Kwalitatieve en diefstalveilige fietsenstallingen zijn een must aan elk Hoppinpunt en liggen best zo dicht 
mogelijk bij de perrons. 

 Een wijd gamma aan fietsenstallingen, overdekking en bewaking zijn net als een fietsherstelservice 
vereist bij interregionale en regionale Hoppinpunten. 
 

Deelfietsen en Deelsteps: 
 Binnen de Unieke Verantwoordingsnota worden deelfietsen voorzien indien dit is voorgesteld vanuit 

het Vervoer Op Maat zoals vastgelegd in de vervoerregio in kwestie.  
 Deelfietsen en deelsteps worden verder aanbevolen voor (inter)regionale Hoppinpunten. 

 
Parkeerplaatsen: 

 Bij langere verplaatsingen moet het mogelijk zijn de voorafgaande verplaatsing met de wagen te maken 
waardoor een parking nodig is aan het Hoppinpunt (langparkeren).  

 Het is essentieel om altijd gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap dicht bij de 
opstapplaats te voorzien, een eis die ook binnen het Vlaams besluit als een minimum wordt vastgelegd. 

 Om duurzame mobiliteit te stimuleren zijn parkeerplaatsen met oplaadpunten aanbevolen.  
 Het is ook aanbevolen om het parkinggebruik te koppelen aan gebruik van de vervoerwijzen in het 

Hoppinpunt. 
 

Taxi: 
 Aan interregionale Hoppinpunten in stadskernen is een aanbod aan vaste taxistandplaatsen essentieel. 
 Voor alle andere Hoppinpunten is enkel taxi op afroep essentieel. 

 
Kiss & Ride: 

 Aan interregionale en regionale Hoppinpunten is een kiss & ride-zone noodzakelijk. 
 Voor lokale Hoppinpunten is een kiss & ride-zone ook een aanbeveling maar niet essentieel. 
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2.2.2.2 Diensten 
 
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er nog andere soorten diensten die de kwaliteit van een 
Hoppinpunt bepalen. Dit kan gaan van aangename wachtaccommodatie, aankoopservices 
en horeca tot zelfs een kinderdagverblijf of een strijkatelier.  
 
Het Vlaams Besluit legt geen minimumvereisten vast op vlak van diensten. Onderstaande 
opsomming bestaat uit aanbevelingen:  
 

Ticketing:  
 Bij interregionale knopen zijn een loketfunctie en ticketautomaten voor openbaar vervoer essentieel. 

Voor regionale knopen volstaan ticketautomaten, maar bij een hoge vervoervraag worden loketten hier 
ook aanbevolen.  

 Voor alle types Hoppinpunten geldt dat informatie over aankoopmogelijkheden voor alle beschikbare 
vervoermodi voorzien moet zijn.  
 

Wachtaccommodatie:  
 De essentiële voorziening bij een interregionaal Hoppinpunt bestaat uit: inpandige wachtruimte, 

comfortabele zitmogelijkheden, drank- en eetmogelijkheden, sanitair, drinkwatervoorziening, gratis 
wifi en oplaadpunt voor smartphones. 

 Voor een regionale knoop volstaat een overdekking met zitmogelijkheden en drank/eetopties. 
 Bij een lokaal Hoppinpunt moet men enkel beschut kunnen zitten tegen wind en regen. 

 
Aanvullende diensten: 

 Bij interregionale knopen zijn een vergaderruimte, lockers, voedings- en krantenwinkel, drank- en 
eetmogelijkheden en verdeelpunt kinderwagens essentiële diensten. 

 Op regionaal niveau is dat enkel een krantenwinkel en drank- en eetmogelijkheden. 
 Bij lokale Hoppinpunten zijn de aanvullende diensten niet essentieel, maar worden zaken zoals een 

krantenwinkel of drank- en eet mogelijkheden wel aanbevolen om de kwaliteit te verbeteren. 
 Een pakketautomaat in de buurt moet een basisfunctie zijn voor alle Hoppinpunten. 
 Extra diensten zoals een geldautomaat, kinderdagverblijf, strijkatelier en postbus zijn enkel op de 

hogere niveaus noodzakelijk. 
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2.2.2.3 Oriëntatie 
 

Voor elk type Hoppinpunt moet oriënteren eenvoudig en intuïtief zijn. Ook moet het 
herkenbaar en zichtbaar zijn. Dit wordt ook in het Vlaams Besluit vastgelegd: Elk mobipunt 
is herkenbaar door de toepassing van een merkarchitectuur over basisbereikbaarheid op 
een of meer van de zuilen of palen die het mobipunt aangeven. ‘Hoppin’ is het 
mobiliteitsmerk dat de verschillende mobiliteitsoplossingen aan een mobipunt bundelt. We 
spreken daarom van Hoppinpunten.  
 

De merkarchitectuur wordt behandeld binnen de Hoppin huisstijlgids. Het logo (Figuur 8) en de zuilen (Figuur 7) 
die hieruit voortkomen zijn een eerste aanzet om aan onderstaande eisen te voldoen. Er wordt echter een andere 
invulling gevergd van knopen van een hoog niveau in vergelijking met een eerder kleine knoop.  
 
Minimumvereisten oriëntatie:  
Informatieverstrekking:  

 Het Vlaams Besluit (art 6) stelt dat een mobipunt telkens is uitgerust met Informatiedragers en 
infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken. Deze informatiedragers zijn dus de 
Hoppinzuilen.  

 
Zichtbaarheid & herkenbaarheid: 

 Het Vlaams Besluit (artikel 3) stelt dat elk mobipunt herkenbaar is door de toepassing van een 
merkarchitectuur1 over basisbereikbaarheid op een of meer van de zuilen of palen die het mobipunt 
aangeven. Op de informatiedragers wordt de Hoppin huisstijl toegepast. Hiervoor wordt verwezen naar 
de Hoppin huisstijlgids.  
 
 
 
 

 
Figuur 8: Logo Hoppin  
@Bron: Hoppin Huisstijlgids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Art. 4 van het BVR mobipunten stelt dat de merkarchitectuur ook enkel toegepast kan worden indien het 
mobipunt voldoet aan de andere minimumvereisten (toegankelijkheid + minimale inrichting) 

 
Figuur 7: Hoppinzuilen 
@Bron: Hoppin Huisstijlgids 
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Aanbevelingen oriëntatie:  
Herkenbaarheid: 

 Er moet een eenduidige naamgeving zijn van elk Hoppinpunt en een duidelijke zichtbaarheid in het 
straatbeeld.  
 

Leesbaarheid: 
 Er moet een leesbare inrichting zijn van de publieke ruimte inclusief intuïtieve zichtlijnen. 
 Het Hoppinpunt moet een logische ruimtelijke opbouw hebben. 
 Bij knopen van een hogere orde kan worden aangeraden om een goede signalisatie naar alle 

verschillende vervoersmodi te voorzien.  
 

Informatieverstrekking:  
 Er moet bij elk Hoppinpunt analoge informatie zijn over alle aanwezige vervoersmodi. 
 Bij interregionale punten moet er aanvullend real-time informatie over het OV beschikbaar zijn. 
 Een duidelijke weergave van de tijd kan ook de kwaliteit verhogen zeker bij de hogere niveaus. 
 Voor deelvoertuigen zijn duidelijke gebruiksaanwijzingen en aankoopinformatie noodzakelijk. 
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2.2.2.4 Ruimtelijke integratie  
 

Het installeren van een kwalitatief Hoppinpunt steunt op een goede integratie in de 
omgeving zodat het comfortabel en veilig aanvoelt. Bovendien moet er zeker rekening 
gehouden worden met de bereikbaarheid om voldoende gebruikers aan te trekken. Dit alles 
maakt dat een Hoppinpunt meer kan zijn dan louter een locatie met mobiliteitsdiensten, 
het moet er aangenaam vertoeven zijn. Essentieel is dat deze Hoppinpunten toegankelijk 
zijn voor iedereen.  
 

Minimumvereisten ruimtelijke integratie:   
Toegankelijkheid: 

 Het Vlaams Besluit legt vast dat alle mobipunten goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers, met of 
zonder handicap, ongeacht leeftijd en omstandigheden, zodat iedereen zich zelfstandig en zonder 
assistentie kan verplaatsen. De informatiedragers op de mobipunten zijn leesbaar voor alle gebruikers, 
met of zonder visuele beperking.  

 Om aan deze vereiste te voldoen op ontwerpniveau bij Hoppinpunten die bediend worden door het 
openbaar vervoer wordt verwezen naar de richtlijnen beschreven in het Masterplan toegankelijkheid, 
zoals opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Daarin wordt als operationele doelstelling 
voorgenomen om 100% van de haltes opgenomen in een mobipunt tegen 2030 autonoom toegankelijk 
te maken voor personen met een motorische en visuele beperkingen. Voor het concrete ontwerp van 
haltes van het openbaar vervoer verwijzen we naar de principeontwerpen van De Lijn. Verder wordt er 
ook gekeken naar het optimaliseren van de perronverharding en de aanwezigheid van tactiele geleiding. 
De voornaamste kenmerken van een toegankelijke halte worden weergegeven in Figuur 9:  
 

1. een verhoogd perron, bij aangelegd met een aanrijdbare boordsteen 
2. een brede doorgang op het perron, zonder obstakels 
3. een perron met een effen en slipvrije verharding 
4. een perron dat zonder drempels bereikbaar is 
5. een opstapvlak met rubbertegels en een aansluitende geleidelijnmet ribbelmarkering 
6. indien aanwezig, een correct aangelegd fietspad ter hoogte van het perron 

 

 
Figuur 9: Toegankelijke halte  
@Bron: Brochure toegankelijke haltes, De Lijn 
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 In de rest van het ontwerp kan de toegankelijkheid gerealiseerd worden door de principes van universal 
design toe te passen. Voor concrete ontwerprichtlijnen verwijzen we naar het vademecum toegankelijk 
publiek domein.  

 Wat betreft de inrichting voor fietsers verwijzen we naar het vademecum fietsvoorzieningen dat in het 
najaar van 2021 gepubliceerd zal worden.  

 
Aanbevelingen ruimtelijke integratie:   
 
Bereikbaarheid: 

 Elk Hoppinpunt is quasi per definitie gelegen op een goed bereikbare locatie met een bereikbaarheid 
vanuit verschillende richtingen met verschillende modi. 

 Alle vervoerswijzen liggen binnen het Hoppinpunt op minimale wandelafstand van elkaar. 
 De bereikbaarheid wordt georganiseerd volgens het STOP-principe.  

 
Verkeersleefbaarheid: 

 Inrichting en organisatie van het Hoppinpunt gebeurt volgens het STOP-principe.  
 

Verkeersveiligheid: 
 Het moet ingericht worden als een conflictarme omgeving en dit op maat van voetgangers waarbij er 

rekening wordt gehouden met hun looproutes bij het overstappen. 
 Ook op de routes naar het Hoppinpunt moet er een verhoogde verkeersveiligheid voor zwakke 

weggebruikers zijn. 
 

Sociale veiligheid: 
 Er moet voldoende verlichting aanwezig zijn. 
 De aanwezigheid van andere functies kan zorgen voor de essentiële sociale controle. 
 Ook vuilbakken zijn cruciaal om zwerfvuil tegen te gaan. 
 Het Hoppinpunt wordt met een bepaalde regelmaat schoongemaakt. 

 
Verblijfskwaliteit: 

 Hoppinpunten moeten een aangename publieke verblijfsruimte en ontmoetingsplaats zijn. 
 De grootte van deze verblijfsruimte hangt samen met het niveau van het Hoppinpunt. 
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2.2.2.5 Ontwikkeling  
 

Het laatste thema binnen de prestatie-eisen gaat over de ontwikkeling die mogelijk is 
rond een Hoppinpunt. Deze mobiliteitsknopen kunnen kansen creëren tot verdere 
ruimtelijke ontwikkeling. Op sommige locaties kan die ontwikkeling wenselijk zijn om 
het vervoerpotentieel te verhogen, maar tegelijkertijd kan het ook af te raden zijn op 
andere plaatsen. In het kader van de Unieke Verantwoordingsnota doen de 
voorkeursoplossingen geen uitspraken over dit thema.  
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  Interregionaal Regionaal Lokaal Buurt 

Mobiliteitsaanbod         

Minimumvereisten 

Parkeerplaatsen indien nodig, waarbij er aangepaste en voorbehouden plaatsen voor 
personen met een beperking worden voorzien  X X X X 

Fietsenstallingen met ruimte voor buitenmaatse fietsen X X X X 

Regulier openbaar vervoer X X     

Vervoer op maat     x   

Deelvoertuigen       X 

Aanbevelingen         

Een wijd gamma aan fietsenstallingen, overdekte fietsenstalling en bewaking - best zo 
dicht mogelijk bij perrons. Nietjes  of bij plaatsgebrek hoog-laagrekken. 

X X     

Kwalitatieve en diefstalveilige fietsenstallingen - best zo dicht mogelijk bij perrons. 
Voorkeur nietjes.     X X 

Deelsteps of deelfietsen X X     

Deelwagens X X X   

Oplaadpunten wagen X X X X 

Kiss & Ride X X     

Vaste taxistandplaatsen (indien in stadskern) X       

Diensten         
Aanbevelingen         

Ticketautomaat x x     

Loket x       
Inpandige wachtruimte, comfortabele zitmogelijkheden, drank- en eetmogelijkheden, 
sanitair, drinkwatervoorziening, gratis wifi en oplaadpunt voor smartphones X       

Overdekte zitmogelijkheid met drank en eetopties en een krantenwinkel   X     
Zitplaatsen beschut tegen regen en wind, met eventueel eet- en drankgelegenheden 
en een krantenwinkel     X X 

Pakketautomaat X X X X 

Oriëntatie         

Minimumvereisten         

Hoppinzuil X X X X 

Analoge informatie aanwezige vervoersmodi en reservatie- en betaalmogelijkheden X X X X 

Real-Time informatie OV X       

Merkarchitectuur X X X X 

Aanbevelingen         

Eenduidige naamgeving X X X X 

Duidelijke zichtbaarheid in straatbeeld X X X X 

Leesbare inrichting en logische ruimtelijke opbouw X X X X 

Signalisatie naar verschillende vervoersmodi X X     

Ruimtelijke integratie         

Minimumvereisten         

Goed toegankelijk voor alle gebruikers X X X X 

Toegankelijke haltes en perrons X X X X 

Aanbevelingen         

Goed bereikbaar vanuit verschillende richtingen X X X X 

Alle vervoerswijzen op wandelafstand X X X X 

STOP-principe X X X X 

Conflictarme omgeving X X X X 

Voldoende verlicht  X X X X 

Vuilbakken X X X X 

Aangename publieke verblijfsruimte X X X X 
Tabel 1: Overzicht minimumvereisten en aanbevelingen per type Hoppinpunt 
@Bron: STG 
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2.3 Financiering  

2.3.1 Hoppinpunten langs gemeentewegen2 
Voorwaarden tot subsidie 
Wanneer de gemeente wegbeheerder is, kan zij een subsidie ontvangen voor de inrichting van het Hoppinpunt. 
Deze subsidie is enkel van toepassing voor de aanleg of heraanleg van mobipunten langs gemeentewegen in het 
kader van het regionale mobiliteitsplan of van buurtmobipunten op basis van de nabijheidslogica.  
 
De subsidie wordt voorzien voor de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer (hierbij 
inbegrepen de kosten voor de aanleg van fietsenstallingen en de infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te 
maken). Een eerste schijf van drie vierde van het inschrijvingsbedrag van de aannemer wordt betaald bij de 
betekening van de opdracht aan de aannemer van de werken. De tweede schijf voor het saldo van de kosten van 
de werken wordt betaald na de definitieve oplevering van de werken. Van bij de start moeten alle kosten al 
ingeschat worden, maar deze kunnen gespreid worden in de tijd. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan volgende voorwaarden voldoen: 
- Herkenbaarheid 

De merkarchitectuur Hoppin wordt toegepast waardoor het mobipunt visueel herkenbaar is voor de reiziger. 
De hoppinhuisstijl is een kwaliteitslabel en kan alleen gebruikt worden als het mobipunt toegankelijk is 
en een minimale uitrusting heeft. 

- Toegankelijkheid 
Het mobipunt is toegankelijk voor alle gebruikers, met of zonder handicap en de informatiedragers op het 
mobipunt zijn leesbaar voor alle gebruikers 

- Minimale uitrusting 
Het mobipunt is minimaal uitgerust met fietsenstallingen met ruimte voor buitenmaatse fietsen (bv. 
bakfietsen), informatiedragers en infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken. De minimale 
ruimte voor buitenmaatse fietsen is wel nog niet vastgelegd. Momenteel is onder leiding van AWV de 
Ontwerpwijzer in uitwerking waarin deze minimum grootte eventueel opgenomen kan worden. Indien er 
parkeerplaatsen voorzien zijn op het mobipunt dienen er eveneens aangepaste en voorbehouden plaatsen 
te zijn voor personen met een handicap 

- Integratie Regionaal Mobiliteitsplan 
Het mobipunt is geïntegreerd in het regionaal mobiliteitsplan, behalve buurtmobipunten op basis van 
nabijheidslogica waarover een gemeente autonoom kan beslissen. 

- Data-uitwisseling met Mobiliteitscentrale 
Er wordt ingestaan voor de data-uitwisseling van en naar de Mobiliteitscentrale om reizigers te informeren. 
Het uitrustingsniveau wordt meegedeeld aan de Mobiliteitscentrale. 

- Goedkeuring Projectstuurgroep 
Een gesubsidieerd mobipunt is ter goedkeuring voorgelegd aan de projectstuurgroep 

- Vergunningen 
Het beschikt over de nodige vergunningen 
 

Volgens de projectmethodologie BVR dienen alle hoppinpunten die gesubsidieerd worden voor goedkeuring 
steeds voorgelegd te worden aan de projectstuurgroep, ongeacht de geraamde kostprijs, zie hoofdstuk 6. Voor 
zaken (bv schuilhuisjes bushalte) die niet subsidiabel zijn via het BVR Mobipunten kunnen wel via een andere 
weg subsidies (bv subsidie toegankelijkheid) aangevraagd worden. Verder moet worden opgemerkt dat kosten 
maar één keer subsidiabel zijn. Dit wil zeggen dat indien men reeds subsidies ontvangt voor bepaalde elementen 
van het hoppinpunt via een ander mechanisme, bijvoorbeeld EFRO-subsidies of subsidie toegankelijkheid, deze 
kosten niet opnieuw subsidieerbaar zijn via het subsidiemechanisme uit het BVR Mobipunten.  
 
Subsidie 
Voor interregionale mobipunten bedraagt de subsidie altijd 50% van de kostprijs, tenzij die kostprijs hoger ligt 
dan €1.000.000. Dan wordt de subsidie beperkt tot €500.000.  
 

 
2 In functie van de opmaak van een nieuw BVR kan deze inhoud nog wijzigen en is deze nog niet definitief. 
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Voor de regionale mobipunten bedraagt de subsidie eveneens altijd 50% van de kostprijs, tenzij die kostprijs 
hoger ligt dan €500.000. Dan wordt de subsidie beperkt tot €250.000. 
 
Voor lokale en buurtmobipunten bedraagt de subsidie altijd 100%, tenzij de kostprijs meer is dan respectievelijk 
€50.000 en €25.000, dan wordt de subsidie beperkt tot dit bedrag. 
 
De kostprijs wordt bepaald op basis van het inschrijvingsbedrag voor de werken, verminderd met de niet-
subsidiabele kosten.  
 

Categorie mobipunt Subsidiepercentage Maximumbedrag 

Interregionaal mobipunt  50% 500.000 euro 

Regionaal mobipunt 50% 250.000 euro 

Lokaal mobipunt 100% 50.000 euro 

Buurtmobipunt (netwerklogica) 100% 25.000 euro 

Buurtmobipunt (nabijheidslogica) 100% 25.000 euro 
Tabel 2: Subsidiepercentage per categorie Hoppinpunt 

Wat is wel subsidiabel via het BVR Mobipunten? 
- Leveren en plaatsen van fietsenstallingen, al dan niet overdekt 
- Aanleg van infrastructuur voor data-uitwisseling, inclusief aanpassing aan nutsleidingen die er mee gepaard 

gaan 
- Leveren en plaatsen van hoppinzuil 
- Aanleg laadpaal (Indien deze geen deel uitmaakt van een contract met de Vervoer Op Maat-aanbieder) 

 
In een voorstel tot wijziging van het BVR mobipunten zijn ook volgende zaken meegenomen als subsidiabel3:  
- De kosten van subsidie en ontwerp  
- Kosten voor aankoop en plaatsing van fietskluizen en -lockers 
- Specifieke ingrepen met het oog op de verbetering van de toegankelijkheid  
- De levering en de aanplanting van het groen binnen de bebouwde kom  
 
Wat is  niet subsidiabel via het BVR Mobipunten?  
- Voetpaden  
- Groen en verfraaiingskosten  
- Aanleg van nutsleidingen en riolering behalve infrastructuur data-uitwisseling  
- Schuilhuisjes voor het geregeld vervoer  
- Publieke fietspompen en fietsreparatiezuilen (wel als ze geïntegreerd zijn in de fietsenstalling)  
- Studiekosten  
- Kosten grondverwerving  

 
Infrastructuur voor vervoer op maat die binnen het contract tussen de vervoersautoriteit en de VOM-aanbieder 
valt (bv. docking stations deelfietsen) zijn eveneens niet subsidiabel via het BVR mobipunten maar vallen onder 
het budget van vervoer op maat. Deze infrastructuur wordt immers specifiek voor deze deelmobiliteit-aanbieder 
geplaatst en wordt terug weggehaald eens het contract afloopt.  

2.3.2 Hoppinpunten langs gewestwegen 
 
Ook de aanleg van hoppinpunten langs gewestwegen moet gebeuren volgens de kwaliteitseisen vermeld in het 
BVR. Voor de inrichting ervan is de wegbeheerder, AWV, initiatiefnemer.  Maar in specifieke gevallen kunnen 
ook De Werkvennootschap of De Lijn initiatiefnemer zijn.  De financiering van Hoppinpunten langs gewestwegen 

 
3 Departement MOW, Nota aan de Vlaamse regering, betreft: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
Hoppinpunten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de 
nadere regels betreffende de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid.  
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gebeurt via het GIP. Daarnaast kan de initiatiefnemer middelen bekomen uit het Combimobiliteitsfonds mits 
goedkeuring van de minister. Hiervoor is per jaar 5 miljoen euro voorzien.  
 
Concreet betekent dit dat het gewest instaat voor alle kosten, behalve de volgende kosten: 
• Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe voetpaden 
• Straatmeubilair, inclusief fietsenstallingen 
• Schuilhuisjes, eventueel te financieren via de gesubsidieerde schuilhuisjes 
• Riolering 
 
De hoppinzuil wordt niet als straatmeubilair beschouwd, wat betekent dat AWV op gewestwegen deze taak en 
kost opneemt. Ook het toegankelijk maken van bushaltes langs gewestwegen valt onder de taken van AWV. Er 
dient te worden opgemerkt dat hoppinpunten soms ingericht worden langs een gewestweg, maar (deels) op 
grond van de gemeente. Indien het financiële zwaartepunt van de werken dan op het domein van de gemeente 
ligt, kan worden gewerkt met een samengevoegde opdracht waarbij de gemeente als aanbestedende overheid 
wordt aangeduid. Daarnaast is het ook mogelijk voor de gemeente om subsidies aan te vragen voor subsidiabele 
ingrepen die op haar eigen domein gebeuren. 
 

2.3.3 Hoppinpunten op grond van derden 
 
Wordt een mobipunt gerealiseerd op grond die eigendom is van een derde partij, dan zijn de vervolgstappen 
vergelijkbaar met een mobipunt op gemeentelijk domein. Belangrijk is wel dat er voorafgaand een 
beheersovereenkomst moet afgesloten worden tussen gemeente en eigenaar. De subsidie voor het mobipunt 
wordt immers aan de gemeente betaald. 
 
Het is uiteraard sterk aan te bevelen dat voor hoppinpunten die door gemeenten (of private partijen) worden 
aangelegd zonder subsidie te ontvangen van departement MOW, ook de kwaliteitseisen uit dit BVR worden 
opgevolgd. 
 

2.3.4 Ramingen  
Onder de beschrijving per hoppinpunt wordt telkens een raming opgenomen van de voorkeursoplossing. Deze 
raming werd opgemaakt aan de hand van eenheidsprijzen in de zomermaanden van 2021. Gezien deze prijzen 
constant aan verandering onderhevig zijn kan er een afwijking bestaan tussen de eenheidsprijzen in dit document 
en de reële prijsevoluties op de markt bij het verder uitwerken van een ontwerp. In de ramingen werd er 
veiligheidshalve tevens een marge van 10% meegerekend.  
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3 BESCHRIJVING PER HOPPINPUNT 

In dit deel wordt elk Hoppinpunt afzonderlijk besproken aan de hand van een situering en een beknopte 
planningscontext. Verder wordt er ook gekeken naar de ruimtelijke en verkeerskundige context die best 
geanalyseerd wordt op basis van de 5 thema’s die reeds naar voor kwamen bij de prestatie-eisen. Op die manier 
kan gekeken worden welke zaken hier aanwezig zijn in de huidige situatie en welke verbeteringen of aanvullingen 
er nog moeten gebeuren om het Hoppinpunt kwalitatief uit te bouwen. Bij deze zaken zijn een aantal elementen 
expliciet benoemd als minimum vereisten terwijl andere louter een aanvullende rol spelen.  
 

 
Figuur 10: Hoppinpunten Vervoerregio Limburg 
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Figuur 11: Hoppinpunten met deelfietsen vanuit Vervoer op Maat 
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Figuur 12: Legende prestatie-eisen 
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3.1 Beringen: Beringen station – Regionaal Hoppinpunt  

3.1.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Beringen situeert zich in het westen van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Geel, langsheen de 
E313. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het station van Beringen, waarvan de ingang zich bevindt in de 
Motstraat voor perron 1 en in de N772 Koerselsesteenweg voor perron 2. Omwille van de beschikbare ruimte 
wordt het Hoppinpunt voorzien in de Motstraat (westzijde van het spoor), waar ook nu reeds de verschillende 
modi verknoopt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert.  
 

3.1.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het station is goed bereikbaar met de fiets vanuit alle richtingen. 
 
Langsheen de Motstraat, vlak naast het station, is de fietssnelweg F75 (ook gekend als de Kolenspoorroute) 
gepland die Beringen met Maasmechelen verbindt. De startnota voor het ganse project werd reeds goedgekeurd, 
in 2021 voorziet men voor de eerste missing link Genk – As de projectnota. Voor de passage aan het station van 
Beringen wordt nog gezocht naar de beste locatie. 
 

Foto 1: Situering Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 

 

 

Gezien de ligging van het station aan de rand van de 
stedelijke kern is de infrastructuur voor voetgangers in 
de omgeving beperkt. Vanuit Beringen-Centrum ligt er 
een voetpad.  
 

Foto 2: Voetgangers- en fietsinfrastructuur omgeving Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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Via de functionele fietsroute over de Schuttersstraat en de N772 Koerselsesteenweg kunnen fietsers Beringen 
centrum bereiken. Langsheen de N772 zijn er fietspaden aanliggend aan de rijweg. Er kan aansluiting gemaakt 
worden met de fietssnelweg F5  via de hoofdroute over de N29 Paalsesteenweg. De aansluiting op de F5 ligt op 
ongeveer 1,5 km van het station. De functionele fietsroute over de Zandstraat, Molendijk en Laakstraat brengt 
de fietsers naar Koersel. Er zijn overal fietspaden aanwezig.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N772 Koerselsesteenweg en via de N72a 
Hasseltsesteenweg en de Motstraat. Op iets verdere afstand ligt het op- en afrittencomplex van Beringen op de 
E313, die voor een bovenlokale bereikbaarheid zorgt. 
 
Beschrijving van de site 
In 2014 werd de stationsomgeving heringericht. Het STOP-principe werd hierbij niet gevolgd, vermits de parking  
voor de auto’s dichter bij het perron ligt dan de fietsenstallingen en de busperrons. De site wordt hieronder meer 
in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de prestatie-eisen. 
 

Figuur 13: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Figuur 14: Situatieschets Hoppinpunt Beringen Station 
Bron: Stad Beringen 
 
Mobiliteitsaanbod  
Openbaar vervoer 
Vanuit het station zijn er regelmatige busverbindingen naar bestemmingen in de regio. 
De volgende buslijnen hebben een halte aan het station van Beringen: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Diest – Beringen  KN-AN 60’ 7 1 457 
Hasselt – Beringen Mijnen KN-AN 60’ 22 - 23 2 1.060 
Hasselt – Boekt – Beringen KN-AN 60’ 

 
52 3  

2.969 
Lommel – Beringen KN-AN 60’ 58 3  

Tessenderlo – Beringen KN-AN 60’ 32 4 645 
Koersel – Stal – Beverlo Belbus n.v.t. 719 5 n.v.t. 

Tabel 3: Busverbindingen Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: De Lijn 
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Het station van Beringen ligt op spoorlijn 15 Antwerpen – Hasselt en heeft volgende verbindingen op werkdagen: 

Lijn  Type Frequentie Amplitude # Opstappers 
/weekdag 2020 

Mol - Hasselt  KN 60’ 06.00 – 22.00 uur 69 
Tabel 4: Treinverbindingen op werkdagen Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: NMBS 
 
De trein geeft de mogelijkheid om op interregionaal niveau te reizen door over te stappen aan de eindhaltes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiets 
Momenteel zijn er 140 fietsenstallingen aanwezig, allemaal overkapte hoog-laagrekken. Op korte termijn is er 
geen noodzaak om extra stalplaats te voorzien. Op langere termijn zou er volgens de richtlijnen een capaciteit 
van 500 à 1.000 stallingen gecreëerd moeten worden. De fysieke mogelijkheid tot uitbreiding moet voorzien 
worden op de site, zodat er in de toekomst gefaseerd uitgebreid kan worden naargelang de noodzaak. Op de site 
is er de mogelijkheid om parkeerplaatsen in te ruilen voor fietsenstallingen. Er is reeds een fietsenstalling 
aanwezig met ruimte voor buitenmaatse fietsen. 
 
De 8 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, worden bij voorkeur geplaatst in de bestaande 
fietsenstalling. Het aantal deelfietsen kan afhankelijk van het gebruik in de toekomst verhoogd worden naar 16.  

Figuur 15: Busverbindingen Beringen Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 

Jaarlijks organiseert de NMBS reizigerstellingen in 
de stations. Deze tellingen zijn het resultaat van een 
korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een 
foutenmarge inhoudt. In 2020 stapten er gemiddeld 
69 personen per weekdag op de trein in Beringen.  
De tabel hiernaast vermeldt het aantal reizigers in 
de pre-covid periode.  
 

Figuur 16: Reizigerstellingen station Beringen 
@Bron: NMBS, Wikipedia 
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Auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tussen de busperrons en het treinspoor ligt de parking voor auto’s. Er worden momenteel 3 plaatsen 
voorbehouden voor mensen met een beperking. Voor elektrische wagens zijn er geen laadvoorzieningen 
aanwezig. Er wordt aanbevolen om ruimte te voorzien voor deelwagens en elektrische laadpalen om de inrichting 
toekomstgericht te maken.  
 
Diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriëntatie 
Op de N772 Koerselsesteenweg is er geen verwijzing naar het station. Vermits de treinsporen in de diepte liggen 
vallen ze ook niet op voor de passanten. Er moet op de site een Hoppinzuil voorzien worden. De juiste locatie zal 
afhangen van de zichtlijnen enerzijds en de reeds aanwezige en geplande objecten zoals de kubussen van 

Foto 3: Fietsenstalling Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: stad Beringen  

Foto 5: Ticketautomaten Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: stad Beringen  

Er is een taxistandplaats op de site. De Lijn heeft er 
een overdekte ticketautomaat en de NMBS een niet-
overdekte. In de nabijheid van het station is er een 
buurtwinkeltje waar drinken en snacks verkrijgbaar 
zijn. Voor andere diensten moet men zich naar het 
centrum van Beringen begeven op ongeveer 1 km 
afstand. 

Foto 4: Autoparking Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: stad Beringen    @Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021  
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Beringen en een digitaal gemeentelijk informatiebord. Het is wel essentieel, en een noodzakelijke voorwaarde, 
dat de site beter in beeld wordt gebracht op de toegangsroute. 
 
Op de site zelf wordt door De Lijn zowel analoog als digitaal geïnformeerd over de dienstverlening.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruimtelijke integratie  
Door de relatief recente aanpak werd er rekening gehouden met toegankelijkheidseisen van de perrons voor 
mensen met een beperking. De perrons van de bushalte zijn toegankelijk met een hellend vlak, ook voor 
personen met een beperking. De treinperrons echter zijn enkel met de trap bereikbaar en zijn dus niet 
toegankelijk voor rolwagenreizigers. Het is wenselijk dat dit in de toekomst aangepast wordt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De perrons zijn ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Er werden geleidingstegels voorzien. Maar op 
sommige looplijnen bevinden zich wel obstakels zoals verhoogde drempels of paaltjes, en is het dus wenselijk 
om nog kleine aanpassingen te doen.  

Digitaal wordt er centraal een overzicht gegeven van alle 
lijnen op alle perrons. Daarnaast wordt er per perron 
een overzicht gegeven van de doorkomsten van de 
lijnen, met real time informatie over de verwachte 
aankomsttijd van de bus.  
De informatie van de belbus is analoog weergegeven. 
 
De NMBS heeft enkel analoge informatie over de 
dienstverlening op een kolom aan het perron. 
 

Foto 6: Informatievoorziening Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: stad Beringen  

Foto 7: Toegankelijkheid rolstoelgebruikers Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: stad Beringen  
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Als openbaar vervoergebruiker moet je ook de Motstraat oversteken, terwijl de autoparking tegen het station 
aangebouwd is. Dit is niet volgens het STOP-principe. Er is ook geen oversteekplaats voor voetgangers voorzien 
tussen de busperrons en het station.  
 

 
Foto 9: Oversteek Motstraat ter hoogte van Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021  
 
De perrons zijn wel voorzien van het nodige comfort: overdekte schuilhuisjes, zitplaatsen, vuilbakjes en goede 
verlichting.  

 
  

Foto 8: Toegankelijkheid personen met een visuele beperking Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: stad Beringen  

Foto 10: Schuilhuisjes op de perrons van trein en bus Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: stad Beringen  
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3.1.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Het station van Beringen voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor Hoppinpunten: de bushaltes zijn 
toegankelijk, er zijn parkeerplaatsen voor personen met een beperking en er is een fietsenstalling mét ruimte 
voor buitenmaatse fietsen. De deelfietsen van Vervoer Op Maat kunnen opgevangen worden in de bestaande 
fietsenstalling. Deze fietsenstalling kan nog uitbreiden (volgens het STOP-principe) door een aantal 
parkeerplaatsen op te heffen. Verder is er reeds een taxistandplaats en een Kiss & Ride aanwezig. Op vlak van 
diensten beschikt het station over ticketautomaten.  

Om aan alle minimumvereisten te voldoen moet er nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data -uitwisseling 
geplaatst worden.  De Hoppinzuil kan links van de fietsenstalling geplaatst worden. Daar draagt de zuil niet bij 
aan het onder de aandacht brengen van de site op de N772 Koerselsesteenweg en zullen er dus andere 
maatregelen genomen moeten worden om het station in het straatbeeld te brengen.  

Om het Hoppinpunt volledig toegankelijk te maken, dienen ook de treinperrons bereikbaar te zijn voor 
rolwagengebruikers. Omwille van de diepte van de sporen vraagt dit ingrijpende maatregelen die buiten de 
invloedssfeer van deze Unieke Verantwoordingsnota vallen.  

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief voor het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts suggestief en volgen het principe dat de meest duurzame modi 
‘eerst’ komen op het Hoppinpunt.    

Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.  
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

- Drank / eetopties 
Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 

- Krantenwinkel 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

en trein 
- Goed toegankelijk voor alle 

gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 5: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: STG 
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Figuur 17: Schets uitwerking Hoppinpunt Beringen Station 
@Bron: STG 
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3.1.4 Kostenraming  
 
Het station van Beringen is een regionaal Hoppinpunt waarvan de gronden in eigendom van derde zijn. De 
gemeente kan hier beroep doen de subsidie voor mobipunten indien er een beheersovereenkomst is afgesloten 
tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. De subsidie betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot 
maximum 250.000 €.  
 
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kost voor laadpaal en markeringen voor deelwagens is hier mee opgenomen maar is 
geen minimumvereiste. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden.  
 

Beringen Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW) 

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente 

Minimumvereisten  
Uitrusting deelfietsen  €            1.200,00    €            1.200,00  
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)  €          10.000,00    €          10.000,00  
Werfsignalisatie  €            1.000,00    €            1.000,00  
Onvoorziene kosten (10%)  €            1.220,00    €            1.220,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€            6.710,00  
Totaal minimumvereisten  €         13.420,00     €            6.710,00  

      

Inclusief aanbevelingen 
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen)  €            5.500,00    €            5.500,00  
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto)  €            1.300,00    €            1.300,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€            3.400,00  
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen  €         20.220,00     €          10.110,00  
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3.2 Bilzen: Bilzen station – Regionaal Hoppinpunt 

3.2.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Bilzen situeert zich in het zuidoosten van de provincie Limburg, tussen Hasselt, Genk en Tongeren, 
langsheen de E313. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het station van Bilzen, met hoofdingang aan de 
Stationlaan. Perron 2 is ook bereikbaar via de achterzijde van het station in de Nieuwstraat. De busperrons en 
fietsstallingen liggen aan de Stationlaan. De parking voor auto’s is bereikbaar via de Sint-Martinusstraat. De 
ruimte voor en naast het station wordt ook nu al gebruikt om verschillende modi met elkaar te verknopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert. 
 

3.2.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het fietsverkeer wordt langsheen het spoor de fietssnelweg F76, die Genk met Tongeren verbindt, 
ingepland. De exacte route is nog niet gekend. De studie naar een concrete tracering en voorkeursoplossingen 

 

 

Foto 11: Situering Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Het station bevindt zich buiten de ringstructuur rond het centrum, die 
gevormd wordt door de N2 en de N730. Gezien de ligging van het station 
vlak bij de stadskern is de infrastructuur voor voetgangers in de 
omgeving sterk uitgebouwd. Het station is langs alle richtingen 
bereikbaar met een voetpad.  
 

Foto 12: Voetgangersinfrastructuur in de omgeving van Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: stad Bilzen 
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werd opgestart. Een voorstel tot tracering werd ingetekend op de schets achteraan bij het onderdeel uitwerking 
voorkeursoplossing. 
 
Via de functionele fietsroute over de Parklaan en de N2 Demerwal – Brugstraat - Maastrichterstraat kan 
industriezone Spelver (Bilzen-Oost) bereikt worden en verderop de deelgemeenten Waltwilder en Mopertingen.  
De functionele fietsroute via N730 Wijerstraat verbindt het station met de deelgemeenten Munsterbilzen en 
Eigenbilzen. De deelgemeente Beverst wordt via de N2 Hasseltsestraat – St.-Lambertuslaan en N730 
Hospitaalstraat functioneel verbonden met het station. En tenslotte is er nog de functionele verbinding vanuit 
het station naar Hoeselt via de N730. Langs de meeste van deze routes liggen geen fietspaden of er liggen smalle 
stroken naast de rijbaan. Qua fietsinfrastructuur is er dus nog wel een inhaalbeweging nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N2 en de N730. Op iets verdere afstand ligt 
het op- en afrittencomplex van Bilzen op de E313, die voor een bovenlokale bereikbaarheid zorgt. 
 
Beschrijving van de site 
In 2018 werd de stationsomgeving heringericht. Het STOP-principe werd hierbij gevolgd, vermits de parking voor 
de auto’s verder afligt van de stationsingang dan de fietsenstallingen en de busperrons. De site wordt hieronder 
meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de prestatie-eisen. 
 

 
  

Figuur 18: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Figuur 19: Situatieschets Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: stad Bilzen 

  
Mobiliteitsaanbod  
Openbaar vervoer 
Vanuit het station zijn er regelmatige busverbindingen naar bestemmingen in de regio. 
De volgende buslijnen hebben een halte aan het station van Bilzen: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Tongeren - Bilzen FN 2 ritten/dag 28 1 105 
Lanaken – Hasselt  
Maastricht – Hasselt 

KN-AN 
KN-AN 

60’ 
60’/30’ spits 

20a 2  
2.922 

Tongeren – Bilzen FN 3 ritten/dag 34a 2  
Tongeren – Genk  KN-AN 60’ 10 3 1.306 
Kanne – Bilzen FN 1 rit/dag 18 3  
Genk – Tongeren   KN-AN 60’ 10 4 2.637 
Bilzen – Kanne FN 2 ritten/dag 18 4  
Hasselt – Lanaken KN-AN 30’ 20a 5   
Bilzen – Tongeren FN 3 ritten/dag 34a 5 1.548 

Hasselt – Maastricht KN-AN 60’ /30’ spits 20a 6  
2.097 

Bilzen - Tongeren FN 3 ritten/dag 28 6  

Belbus Bilzen Noord Belbus n.v.t. 701 7 n.v.t. 
Belbus Bilzen Oost Belbus n.v.t. 702 7 n.v.t. 
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Belbus Bilzen – Riemst Belbus n.v.t. 703 7 n.v.t. 
Belbus Bilzen – Spouwen – 
Rijkhoven 

Belbus n.v.t. 704 7 n.v.t. 

Belbus Bilzen – Hoeselt Belbus n.v.t. 706 7 n.v.t. 
Tabel 6: Busverbindingen Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: De Lijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het station van Bilzen ligt op spoorlijn 34 Hasselt - Luik en heeft op werkdagen volgende verbindingen: 
Lijn  Type Frequentie Amplitude # Opstappers 

/weekdag 2020 
Gent St. Pieters - Tongeren KN/AN 60’ 04.40 – 20.40 uur 387 
Hasselt – Maastricht KN/AN 60’ 06.40 – 20.40 uur  

Tabel 7: Treinverbindingen op werkdagen Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: NMBS 
 
De treinen die Bilzen aandoen, geven aansluiting naar grote stedelijke centra zoals Brussel, Gent, Hasselt en Luik. 
Dit geeft de mogelijkheid om op interregionaal niveau te reizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 20: Busverbindingen Bilzen Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 

Jaarlijks organiseert de NMBS reizigerstellingen 
in de stations. Deze tellingen zijn het resultaat 
van een korte observatie in de tijd, wat 
onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt. In 
2020 stapten er gemiddeld 387 personen per 
weekdag op de trein in Bilzen.  De tabel 
hiernaast vermeldt het aantal reizigers in de 
pre-covid periode.  
 

Figuur 21: Reizigerstellingen station Bilzen 
@Bron: NMBS, Wikipedia 
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Fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De autoparking ligt ten noorden van het stationsgebouw. Er worden momenteel 3 plaatsen voorbehouden voor 
mensen met een beperking. Voor elektrische wagens zijn er 2 plaatsen met laadvoorziening aanwezig. Er wordt 
aanbevolen om ook ruimte te voorzien voor deelwagens om de inrichting toekomstgericht te maken. 
 
 
 

Foto 13: Fietsenstalling 1 Stationlaan Hoppinpunt 
Bilzen Station 
@Bron: stad Bilzen 

Momenteel zijn er 164 fietsparkeerplaatsen aanwezig 
verspreid over 2 stallingen, waarvan 144 overkapte hoog-
laagrekken en 20 niet-overkapte hoog-laagrekken. Op korte 
termijn is er geen noodzaak om extra stalplaats te voorzien. 
Op termijn zou er volgens de richtlijnen een capaciteit van 
500 à 1.000 stallingen gecreëerd moeten worden. De 
fysieke mogelijkheid tot uitbreiding moet voorzien worden 
op de site, zodat er in de toekomst gefaseerd uitgebreid kan 
worden naargelang de noodzaak. De mogelijkheid bestaat 
om autoparkeerplaatsen om te vormen tot extra 
fietsenstallingen. 
 
De 8 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, 
worden bij voorkeur geplaatst in de bestaande 
fietsenstalling 1 omdat deze op de meest logische looplijn 
ligt voor zowel bus- als treinreizigers. Het aantal deelfietsen 
kan in de toekomst verhoogd worden naar 16.  
 
Tenslotte moet er ook nog ruimte voorzien worden voor 
buitenmaatse fietsen. 

Foto 14: Fietsenstalling Nieuwstraat Hoppinpunt 
Bilzen Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 

@Bron: stad Bilzen 

Foto 15: Autoparking Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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Diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: Taxistandplaats Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: stad Bilzen 
 
Oriëntatie 
Het station en de sporen liggen goed zichtbaar vanop de openbare weg, maar de bewegwijzering naar het station 
is minimaal. Door het plaatsen van een Hoppinzuil op een goed zichtbare plaats zal de combimobiliteitsfunctie 
van de site nog beter in beeld gebracht worden. 
 
Op de site zelf wordt door De Lijn en de NMBS zowel analoog als digitaal geïnformeerd over de dienstverlening.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: Digitaal infobord De Lijn Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Ruimtelijke integratie  
De verschillende modi zijn ondergebracht op de site van het station, en het is dus niet nodig om de openbare 
weg over te steken bij het overstappen. Zoals het STOP-principe het vraagt, zijn de fietsenstallingen en 
busperrons dichter bij het station gelegen dan de autoparking.  
 
Door de relatief recente aanpak werd er rekening gehouden met toegankelijkheidseisen van de perrons voor 
mensen met een beperking. De perrons van de bushalte zijn toegankelijk met een afgevlakte boordsteen en een 
hellend vlak, ook voor personen met een beperking.  
 

Digitaal wordt er centraal een overzicht 
gegeven van alle lijnen op alle perrons met real 
time informatie over de verwachte 
aankomsttijd van de bus. Op de perrons zelf 
wordt gewerkt met analoge informatie. Ook de 
informatie over de belbus is analoog 
weergegeven. 
 

Zowel De Lijn als de NMBS hebben een 
ticketautomaat geplaatst op de site. Er zijn geen 
loketten. 
Aan de ingang van het station ligt een standplaats 
voor een taxi. 
In de omgeving van het station zijn er 
verschillende diensten terug te vinden zoals 
drank- en eetopties, een slagerij en een school. 
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Foto 18: Toegankelijkheid busperrons op Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Voor blinden en slechtzienden werden er geleidingstegels voorzien ter hoogte van de opstapplaatsen, maar van 
een echte geleiding doorheen de site is er geen sprake. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst. 
 
De perrons zijn wel voorzien van het nodige comfort: overdekte schuilhuisjes, zitplaatsen, vuilbakjes en goede 
verlichting.  
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3.2.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Het station van Bilzen voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor Hoppinpunten: de bushaltes zijn 
toegankelijk en er zijn parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Er is reeds een fietsenstalling aanwezig 
waar, op korte termijn, de deelfietsen in opgevangen zullen worden en waar ruimte is voor buitenmaatse fietsen. 
De gebouwen ten noorden van de fietsenstalling zijn niet langer functioneel en zullen op lange termijn 
verdwijnen. Dit laat toe om de fietsenstalling uit te breiden of een aparte fietsenstalling te voorzien voor de 
deelfietsen. Op lange termijn zal deze visie worden nagestreefd.  In beide gevallen, op korte en lange termijn, 
zullen deze aanpassingen dienen te gebeuren op eigendom van derden en niet op eigendom van stad Bilzen. 

De vrijgekomen ruimte kan ook een nieuwe centraliteit genereren waar de vereiste Hoppinzuil en infrastructuur 
voor data-uitwisseling geplaatst kunnen worden. Voor de informatievoorziening op de site is dit een goede plek, 
maar het is minder ideaal om het knooppunt onder de aandacht te brengen van passanten. Aanvullend kunnen 
extra bewegwijzeringen of kleinere Hoppinzuilen voorzien worden, bijvoorbeeld in de Nieuwstraat.  

Verder is er reeds een taxistandplaats aanwezig. Op vlak van diensten beschikt het station over ticketautomaten.  

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief voor het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts suggestief en volgen het principe dat de meest duurzame modi 
‘eerst’ komen op het Hoppinpunt. Het is ook aanbevolen om een Kiss & Ride-zone te voorzien in de Nieuwstraat.  
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.  
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

- Drank / eetopties 
Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 

- Krantenwinkel 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

en trein 
- Goed toegankelijk voor alle 

gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 8: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: STG  
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Figuur 22: Schets uitwerking Hoppinpunt Bilzen Station 
@Bron: STG 
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3.2.4 Kostenraming  
 

Het station van Bilzen is een regionaal Hoppinpunt waarvan de gronden in eigendom van derde zijn.  De 
gemeente kan hier beroep doen de subsidie voor mobipunten indien er een beheersovereenkomst is afgesloten 
tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. De subsidie betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot 
maximum 250.000 €.  
 
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kost voor laadpaal en markeringen voor deelwagens is hier mee opgenomen maar is 
geen minimumvereiste. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden. De 
subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 

 

 

  

Onderdeel Totale kostprijs Deel derden Deel gemeente

Opbraak bestaande gebouwen 25.000,00€            25.000,00€            -€                       
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken) 12.600,00€            12.600,00€            
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 6.750,00€              6.750,00€              
Uitrusting deelfietsen 1.200,00€              1.200,00€              
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(8) 680,00€                 680,00€                 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch) 10.000,00€            10.000,00€            
Werfsignalisatie 1.500,00€              1.500,00€              
Onvoorziene kosten (10%) 5.773,00€              5.773,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 19.251,50-€            
Totaal minimumvereisten 63.503,00€            25.000,00€            19.251,50€            

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen) 5.500,00€              5.500,00€              
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto) 1.300,00€              1.300,00€              
Kiss&Ride zone 1.000,00€              1.000,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 3.900,00-€              
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 71.303,00€            23.151,50€            

Bilzen Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)

Minimumvereisten 

Inclusief aanbevelingen
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3.3 Dilsen-Stokkem: Halte Dilsen Kruispunt – Lokaal Hoppinpunt 

3.3.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Dilsen-Stokkem situeert zich in het oosten van de provincie Limburg, tussen Maasmechelen en Maaseik. 
Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het kruispunt van de N78 Rijksweg, de N771 Europalaan en de Oude-
Kerkstraat (een gemeenteweg). Het Hoppinpunt bestaat uit 2 bushaltes op de N78, aan weerszijde van het 
kruispunt. De bushalte in de Oude-Kerkstraat vervalt in het nieuwe openbaar vervoerplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt, dat lokale verplaatsingen faciliteert. 
 

3.3.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Het mobipunt bevindt zich aan de rand van het centrum van deelgemeente Dilsen, op het kruispunt van de 
gewestwegen N78 Rijksweg en N771 Europalaan. Infrastructuur voor voetgangers is aanwezig op alle 
toegangswegen, alhoewel eerder smal uitgevoerd. 

 
Het station is goed bereikbaar met de fiets vanuit alle richtingen. Langsheen de Zuid-Willemsvaart ligt de 
fietssnelweg F78, waarop aangesloten kan worden via de functionele fietsroute over de N771 Europalaan en de 
Bakkershoefstraat. Ten noorden van Dilsen geeft de F78 aansluiting op de fietssnelweg F751 die As verbindt met 
Maaseik. Over de N78 Rijksweg loopt een hoofdroute van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, die 
verbinding geeft naar enerzijds Maaseik en anderzijds Maasmechelen. 
 
De routes zijn voorzien van fietsinfrastructuur. Het eerste deel van de N771 Europalaan heeft een minimaal 
fietspad. Men zou hier op een eenvoudige manier een alternatief kunnen voorzien doorheen het parkje van 
Kasteel Ter Motten.  
 
 
 
 

Figuur 23: Situering Hoppinpunt Dilsen Kruispunt 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 
 

  

Foto 19: Fietsinfrastructuur omgeving Hoppinpunt Dilsen Kruispunt 
@Bron: stad Dilsen-Stokkem     @Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 20121    
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Het mobipunt is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N78, de N771 en de Oude-Kerkstraat.  
 
Beschrijving van de site 
Het Hoppinpunt bestaat uit 2 bushaltes langsheen de N78 Rijksweg. Een derde bushalte, langs de Oude-
Kerkstraat, zal verdwijnen als gevolg van het nieuwe openbaar vervoerplan. 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 

 
Figuur 25: Situatieschets Dilsen Kruispunt West 
@Bron: stad Dilsen-Stokkem 
 
 

Figuur 24: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Dilsen Kruispunt 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Figuur 26: Situatieschets Dilsen Kruispunt Oost 
@Bron: stad Dilsen-Stokkem 
 
Mobiliteitsaanbod  
Openbaar vervoer 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Dilsen Kruispunt Oost: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Hasselt – Maaseik  KN-AN 3 ritten/dag 11 n.v.t.  
Hasselt – Maaseik/Maastricht KN-AN 30’ 45 n.v.t.  
Tongeren – Maaseik  KN-AN 2 ritten/dag 61 n.v.t. 978 
Brussel – Maaseik KN-AN 2 ritten/dag 178 n.v.t.  
Dilsen – Maaseik Belbus n.v.t. 721 n.v.t. n.v.t. 
Dilsen-Stokkem – Lanklaar – 
Maasmechelen 

Belbus n.v.t. 725 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 9: Busverbindingen Hoppinpunt Dilsen Kruispunt Oost 
@Bron: De Lijn 
 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Dilsen Kruispunt West: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Maaseik/Maastricht – Hasselt  KN-AN 30’ 45 n.v.t.  
Maaseik – Tongeren   KN-AN 2 ritten/dag 61 n.v.t. 1.899 
Maaseik – Brussel KN-AN 2 ritten/dag 178 n.v.t.  
Maaseik – Dilsen Belbus n.v.t. 721 n.v.t.  

Tabel 10: Busverbindingen Hoppinpunt Dilsen Kruispunt West 
@Bron: De Lijn 
 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Dilsen Kruispunt Oude-Kerkstraat: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Hasselt – Maaseik  KN-AN 3 ritten/dag 11 n.v.t. 292 
Dilsen-Stokkem – Lanklaar – 
Maasmechelen 

Belbus n.v.t. 725 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 11: Busverbindingen Hoppinpunt Dilsen Kruispunt Oude-Kerkstraat 
@Bron: De Lijn 
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Fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto 
Aan de oostelijke halte is er geen openbare parking in de nabije omgeving, enkel op parkings van handelaars 
zoals Lidl. Er zijn dan ook geen plaatsen met elektrische laadvoorziening aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt aanbevolen om ruimte te voorzien voor deelwagens en elektrische laadpalen om de inrichting 
toekomstgericht te maken. 
 
Diensten 
In de onmiddellijke omgeving van de haltes zijn o.a. volgende diensten terug te vinden: drank- en eetopties, een 
supermarkt, een school, een apotheek, een geldautomaat en het administratief centrum van Dilsen-Stokkem. 
Er is geen mogelijkheid om ter plekke een ticket van De Lijn aan te kopen.  

Momenteel zijn er 8 fietsparkeerplaatsen voorzien 
aan de halte Dilsen Kruispunt Oost, met niet-
overdekte hoog-laagrekken. Aan de westelijke halte 
zijn geen fietsenstallingen aanwezig.  
 
Deze beperkte fietsenstalling is niet voldoende om 
onder normale omstandigheden alle fietsers op te 
vangen. Volgens de richtlijnen moeten er 30 à 100 
plaatsen voorzien worden. Daarnaast is er ook ruimte 
nodig voor buitenmaatse fietsen en voor deelfietsen. 

Aan de westelijke halte kan er geparkeerd worden 
aan de overkant van de N78 Rijksweg. Via de 
verkeerslichten op het kruispunt met de N771 
Europalaan kan je als voetganger veilig oversteken 
naar de bushalte. Er zijn wel 2 parkeerplaatsen 
voorbehouden voor personen met een beperking 
vlak naast de bushalte. 
 

Foto 20: Fietsenstalling Hoppinpunt Dilsen Kruispunt Oost 
@Bron: stad Dilsen-Stokkem 

Foto 21: Parking mindervaliden Hoppinpunt Dilsen Kruispunt West 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Figuur 27: Busverbindingen Dilsen-Stokkem Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Oriëntatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruimtelijke integratie  
De twee bushalteperrons gelegen langs de N78 Rijksweg zijn toegankelijk zonder hellend vlak, ook voor personen 
met een beperking. De halte op de gemeenteweg Oude-Kerkstraat is in de huidige situatie niet toegankelijk 
aangelegd, maar deze zal dus vervallen in het nieuwe openbaar vervoerplan. 
 
De perrons zijn wel voorzien van het nodige comfort: overdekte schuilhuisjes, zitplaatsen, vuilbakjes en goede 
verlichting. 
  
  

De bushaltes liggen vlak naast de rijbaan en zijn 
dus goed zichtbaar van op de openbare weg. Het 
plaatsen van een Hoppinzuil zal de 
combimobiliteitsfunctie van de site in beeld 
brengen. 
 
Aan de halte zelf wordt door De Lijn zowel analoog 
als digitaal geïnformeerd over de dienstverlening.     
 

Foto 22: Digitale informatie van De Lijn Hoppinpunt Dilsen Kruispunt 
@Bron: stad Dilsen-Stokkem   
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3.3.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Gezien de grote afstand met de oostelijke bushalte is er gekozen om de westelijke bushalte te beschouwen als 
een afzonderlijk Hoppinpunt. Deze halte is reeds toegankelijk ingericht en voldoet zo al aan een eerste 
minimumvereiste. Er dient echter nog een fietsenstalling voorzien te worden met ruimte voor buitenmaatse 
fietsen en de deelfietsen van Vervoer Op Maat. In eerste instantie worden er 8 deelfietsen voorzien, wat in de 
toekomst nog verhoogd kan worden naar 16. De grond achter de bushalte en aan het schoolgebouw is hiervoor 
geschikt.  
 
Er is op dit moment een deur aan het schoolgebouw, welke een nooduitgang is. Er mogen dus fietsenstallingen 
komen aan de school, maar er mogen geen stallingen tegen deze deur komen. Dit moet een vluchtroute zijn voor 
de mensen in de school, maar doet geen dienst als toegang voor brandweer. 
 
Tenslotte dient er nog een Hoppinzuil voorzien te worden met infrastructuur voor data uitwissteling. Dit kan op 
het perron van de bushalte of naast de fietsenstalling.   
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een lokaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig  
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Lokale OV-verbinding is voorzien 

in OV-plan 2021* 
 

Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen 

- Kwalitatieve en diefstalveilige 
fietsenstallingen zo dicht 
mogelijk bij perron, voorkeur 
voor nietjes 

Auto - Parkeerplaatsen indien nodig, 
waarbij er voorbehouden 
plaatsen voor personen met een 
beperking worden voorzien 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Deelwagens 

Aanvulling diensten 
Wachtaccommodatie  - Zitplaats beschut tegen regen en 

wind 
- Eventueel drank/eetopties 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
- Duidelijke zichtbaarheid in het 

straatbeeld 
- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
 

Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog  
Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijk voor alle gebruikers 

- Oversteekvoorzieningen 
- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 12: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Dilsen Kruispunt 
 @Bron: STG 
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Foto 23: Ruimte voor nieuwe fietsenstallingen aan Hoppinpunt Dilsen Kruispunt West 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021                   
 

Figuur 28: Schets uitwerking Hoppinpunt Dilsen Kruispunt 
@Bron: STG 
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3.3.4 Kostenraming 
 

De (westelijke) halte Dilsen Kruispunt is een lokaal Hoppinpunt ligt aan een gewestweg. De achterliggende 
gronden waar de fietsenstalling (en mogelijks de Hoppinzuil) zijn eigendom van de gemeenten. De gemeente 
kan dus gebruik maken van de subsidie voor mobipunten (en anders subsidie halte). De subsidie betreft 100% 
van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 €.  

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kost voor laadpaal en markeringen voor deelwagens is hier mee opgenomen maar is 
geen minimumvereiste. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden. De 
subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 

 

 

 

  

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Uitrusting deelfietsen 1.200,00€              1.200,00€              
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken) 18.000,00€            18.000,00€            
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 13.500,00€            13.500,00€            
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(2) 170,00€                 170,00€                 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L) 7.250,00€              7.250,00€              
Werfsignalisatie 1.000,00€              1.000,00€              
Onvoorziene kosten (10%) 4.112,00€              4.112,00€              
Subsidie lokaal mobipunt (100 %) 45.232,00-€            
Totaal minimumvereisten 45.232,00€            -€                       

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen) 11.000,00€            11.000,00€            
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto) 1.300,00€              1.300,00€              
Kiss&Ride zone 1.000,00€              1.000,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 6.650,00-€              
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 58.532,00€            6.650,00€              

Dilsen-Stokkem - Lokaal Hoppinpunt

Minimumvereisten 

Inclusief aanbevelingen
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3.4 Genk: Genk station – Interregionaal Hoppinpunt 

3.4.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Genk situeert zich in het oosten van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Maasmechelen, langsheen 
de E314. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het station van Genk, met hoofdingang aan de N75 Europalaan. De 
busperrons en fietsstallingen liggen voor het station aan de Europalaan. De parking voor auto’s is bereikbaar via 
de rotonde op de Europalaan. De ruimte voor en naast het station wordt ook nu al gebruikt om verschillende 
modi met elkaar te verknopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een interregionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen tussen verschillende regio’s 
faciliteert. 
 

3.4.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Het station bevindt zich in centrumgebied, niet ver van de kruising van de N75 Europalaan met de N76 
Westerring. Gezien de centrumligging van het station  is de infrastructuur voor voetgangers in de omgeving sterk 
uitgebouwd. Het station is langs alle richtingen bereikbaar met een voetpad.  
 
De fietsinfrastructuur in de nabije omgeving is op de meeste wegen goed uitgebouwd, en het station is dan ook 
goed bereikbaar met de fiets vanuit alle richtingen. Langsheen de Europalaan loopt een hoofdroute van het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk die 1,2 km verderop aansluit op fietssnelwegen F76 Genk – Tongeren 
en F701 Hasselt – Genk. Andere hoofdroutes lopen via de N76F Meeënweg (Westerring), de N77 Hoogstraat en 
de Sledderloweg naar de N750 Oosterring en de Reinpadstraat en N723 Maaseikerbaan. Een netwerk van 
functionele routes geeft verbinding met de verschillende stadsdelen en buurgemeenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figuur 29: Situering Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021                   
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Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de gewestwegen in de omgeving: N75 Europalaan, 
N76 Westerring, N779 Bochtlaan, N77 Hoogstraat en N723 Weg naar As. Op iets verdere afstand ligt het op- en 
afrittencomplex van Genk-Oost op de E314, die voor een bovenlokale bereikbaarheid zorgt. 
 
Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 

 
Figuur 31: Situatieschets Genk Station 
@Bron: stad Genk 

Figuur 30: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Mobiliteitsaanbod  
Openbaar vervoer 
De volgende buslijnen halteren aan het station van Genk: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Waterschei – Sledderlo KN-AN 30’ G1 1 12.266 
Genk Station – Genk Bloso KN-AN 30’ G2 2 2.953 
Genk Station – Termien KN-AN 30’ G5 2  
Genk Gelieren – Bokrijk Dreef KN-AN 30’ G4 3 9.365 
Genk – Hasselt KN-AN 30’ 36 4 1.921 
Genk Station (afzetlus) KN-AN 2 ritten/dag G3 5 3.471 
Genk Station – Zwartberg KN-AN 30’ G6 5  
Genk – Zutendaal KN-AN 60’ G7 6 4.174 
Genk – Overpelt KN-AN 60’ 8 6  
Genk – Neerpelt Sneldienst KN-AN spitsritten 183 6  
Genk Station – Opglabbeek 
Nieuwe Kempen 

KN-AN 30’ G8 7 2.289 

Genk – Lanklaar KN-AN spits 9 8 2.588 
Genk – Maaseik KN-AN 30’ 11 8  
Hasselt – Maaseik KN-AN spitsritten 11 8  
Genk – Neerpelt KN-AN 60’ 33 9 1.715 
Genk – Opglabbeek 
(gepland vanaf 01/09/2021) 

KN-AN 2 ritten/dag 44 9  

Genk – Tongeren KN-AN 60’ 10 10 4.835 
Genk – Houthalen KN-AN 60’ 31 10  
Genk – Houthalen KN-AN 60’ 47 10  
Genk – Hasselt KN-AN 30’ 1 11 6.865 
Maastricht/Maaseik – Hasselt KN-AN 30’ 45 12 9.387 
Hasselt – Maaseik/Maastricht KN-AN 30’ 45 13 7.878 

Tabel 13: Busverbindingen Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: De Lijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figuur 32: Busverbindingen Genk Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Het station van Genk ligt op spoorlijn 21 Landen – Hasselt – Genk en heeft op werkdagen volgende verbindingen: 
Lijn  Type Frequentie Amplitude # Opstappers 

/weekdag 2020 
Genk – Leuven – Brussel 
Zuid – Gent St.Pieters – 
Brugge – Blankenberge 

KN 60’ 05.00 – 19.00 uur  

Hasselt – Genk  KN-AN 2 ritten/spits n.v.t. 695 
Genk – Hasselt – Leuven – 
Brussel Zuid 

KN-AN 2 ritten/spits n.v.t.  

Leuven – Hasselt - Genk KN-AN 1 rit/spits n.v.t.  
Tabel 14: Treinverbindingen op werkdagen Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: NMBS 
 
Het station van Genk wordt met slechts 1 IC-verbinding ontsloten. De IC-trein Genk – Blankenberge geeft 
ontsluiting naar de meeste provinciehoofdsteden met uitzondering van Antwerpen, waarvoor een overstap 
noodzakelijk is. Tijdens de spitsuren worden er nog 3 bijkomende piekuurtreinen ingelegd. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiets 

 
Momenteel zijn er 303 fietsparkeerplaatsen aanwezig, waarvan 74 niet-overkapte hoog-laagrekken en 229 
overkapte hoog-laagrekken. De overkapte fietsenstalling omvat een bewaakte afgesloten ruimte voor 166 
fietsen. Op termijn zou er volgens de richtlijnen een capaciteit van 1.000 à 2.000 stallingen gecreëerd moeten 

Foto 24: Fietsstallingen aan Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: stad Genk 

Jaarlijks organiseert de NMBS 
reizigerstellingen in de stations. Deze 
tellingen zijn het resultaat van een korte 
observatie in de tijd, wat onvermijdelijk 
een foutenmarge inhoudt. In 2020 stapten 
er gemiddeld 695 personen per weekdag 
op de trein in Genk.  De tabel hiernaast 
vermeldt het aantal reizigers in de pre-
covid periode.  
 

Figuur 33: Reizigerstellingen station Genk 
@Bron: NMBS 
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worden. De fysieke mogelijkheid tot uitbreiding moet voorzien worden op de site, zodat er in de toekomst 
gefaseerd uitgebreid kan worden naargelang de noodzaak. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, zodat er een 
aantal omgevormd kunnen worden naar een fietsenstalling 

 
Auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 26: Autoparkeerplaatsen aan Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021  

Er is een ruime parking beschikbaar op verschillende plaatsen rond het station. 

De 16 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, worden bij voorkeur 
geplaatst in de bestaande niet-afgesloten  fietsenstalling, waar ook de Blue 
Bikes reeds staan. Het aantal deelfietsen kan in de toekomst verhoogd worden 
naar 32. Op lange termijn is dit niet de ideale plaats omdat ze dan verstopt 
zitten achter de bewaakte fietsenstalling en niet in het zicht staan van 
potentiële gebruikers die de site passeren. Tenslotte moet er ook nog ruimte 
voorzien worden voor buitenmaatse fietsen. 

Foto 25: Deelfietsen aan Hoppinpunt Genk Station  
@Bron: stad Genk 
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Diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

         
 
 
Oriëntatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn momenteel reeds 2 plaatsen 
met elektrisch oplaadpunt en 2 
plaatsen voor deelwagens ter 
beschikking op de parkeerstrook aan 
de Europalaan. Een verhoging van 
deze aantallen wordt bekeken binnen 
het Masterplan Europalaan maar is 
niet voor de korte termijn. Ook voor 
personen met een beperking zijn er 2 
parkeerplaatsen voorzien. 

Foto 27: Autodeelplaatsen en elektrische laadpalen aan Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: stad Genk 

• Er zijn 3 taxistandplaatsen aan de ingang van het 
station. 

• Loketten zijn open van 6 uur tot 13.45 uur op 
weekdagen en van 6.45 uur tot 10 uur op zaterdag. 

• Ticketautomaat voor vervoerbewijzen. 
• Lijnwinkel open van 9 tot 16 uur op weekdagen 
• Toiletten, inclusief een toilet voor mindervaliden. 
• Fietsherstelpunt 
• Pakjesautomaat bpost 

 
Foto 28: Taxistandplaats aan Hoppinpunt Genk Station  
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
 

• Stationsbuffet (Bruno Food Corner) open van 
5 tot 22 uur op weekdagen en van 8 tot 22 
uur in het weekend. 

• Drank- en eetopties, bankkantoren, hotel, 
winkels, stadhuis, … in de omgeving 

 Foto 29: Stationsbuffet aan Hoppinpunt Genk Station  
@Bron: Bruno Food Corner 

Foto 30: Zichtbaarheid station Genk in het straatbeeld 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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De busperrons zijn heel zichtbaar vanaf de Europalaan. Deze verbergen voor een groot deel het achterliggende 
station. De enige verwijzing naar het station is een miniem bordje met de kenmerkende B en een signalisatiebord 
dat tegen een bloembak is geplaatst. Een goed geplaatste Hoppinzuil zal bijdragen aan het beter in beeld brengen 
van de combimobiliteitsfunctie van de site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruimtelijke integratie 
De verschillende modi zijn ondergebracht op de site van het station, en het is dus niet nodig om de openbare 
weg over te steken bij het overstappen. Zoals het STOP-principe het vraagt, zijn de fietsenstallingen en 
busperrons dichter bij het station gelegen dan het grootste deel van de autoparking.  
 
De meerderheid van de bushalteperrons zijn toegankelijk met een hellend vlak, twee zijn echter niet toegankelijk. 
Voor alle perrons geldt ook dat ze niet voldoen aan onder andere volgende zaken: Het Besluit Motorische 
beperkingen, het Besluit Visuele beperking en de breedte van de opstapruimte voor rolstoelgebruikers. Ook is er 
geen aanrijdbare boordsteen aanwezig.  
 
Er is geen blindengeleiding voorzien op de busperrons. Aan de ingang van het station zijn wel geleidingstegels 
voorzien. Aan 1 van de 2 zebrapaden tussen de busperrons en het station zijn enkel speciale tegels aangebracht 
aan de stationszijde. Gezien het vele verkeer aan de busperrons en autoparking is dit zeker een aandachtspunt 
voor de toekomst. 
  

Op de site zelf wordt door De Lijn centraal digitaal geïnformeerd over de 
verwachte aankomsttijd. Op de perrons zelf is er analoge informatie.      
De NMBS informeert digitaal met schermen boven de ingang van het station. 
 
 

Foto 31: Digitale informatie De Lijn op Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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3.4.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Een grondige herinrichting van de stationsomgeving is ten vroegste voor 2025 voorzien. Op korte termijn zullen 
op dit knooppunt dan ook alleen enkele aanpassingen gebeuren die binnen de huidige infrastructuur passen. 
 
De bushaltes van het station Genk zijn niet toegankelijk aangelegd zoals vereist. Gezien de plannen voor de 
stationsomgeving zal de heraanleg van die haltes niet op korte termijn gebeuren maar geïntegreerd in de 
herinrichting van de stationsomgeving. Dit betekent dat het punt op korte termijn echter geen volwaardig 
Hoppinpunt zal zijn en dus ook dat ingrepen op korte termijn niet subsidiabel zijn. 
 
Het station beschikt reeds over een fietsenstalling en deelfietsen. De nieuwe deelfietsen die vanuit Vervoer op 
Maat worden aangeboden kunnen op korte termijn aangeboden worden in de stalling naast de huidige 
deelfietsen. Het is echter aanbevolen om een fietsenstaling te voorzien waarbij de reizigers en fietsers voldoende 
ruimte hebben om te manoeuvreren. Dit zou volgens het STOP-principe kunnen door een aantal parkeerplaatsen 
op te heffen. Daarnaast dient er volgens de minimumvereisten ook ruimte te worden voorzien voor 
buitenmaatse fietsen. Het station beschikt reeds over parkeerplaatsen voor personen met een beperking.  
 
Om aan alle minimumvereisten te voldoen moet er nog een Hoppinzuil4 en infrastructuur voor data -uitwisseling 
geplaatst worden. De Hoppinzuil wordt tegen de Europalaan geplaatst, wat de zichtbaarheid van de 
combimobiliteitsfunctie van de site ten goede komt. Voor de informatievoorziening op de site is dit een goede 
plek, maar het is minder ideaal om het knooppunt onder de aandacht te brengen van passanten.  

Voor het openbaar vervoer is er real time informatie beschikbaar. Verder is er reeds een taxistandplaats 
aanwezig. Op vlak van diensten beschikt het station over ticketautomaten naast een loket (open in de 
voormiddag) en een stationsbuffet. Fietsers kunnen een beroep doen op deelfietsen van Blue Bike en een 
Fietsherstelpunt. 

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief voor het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts suggestief en volgen het principe dat de meest duurzame modi 
‘eerst’ komen op het Hoppinpunt.  
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een interregionaal Hoppinpunt. De 
grijze elementen zijn reeds aanwezig. 
 
  

 
4 Het BVR Mobipunten stelt dat de merkarchitectuur een kwaliteitslabel is en enkel gebruikt mag worden als er 
voldaan is aan de minimumvereisten. In die zin kan gesteld worden dat de Hoppinzuil en -naam in principe niet 
gebruikt mag worden.  
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente interregionale 

verbinding* 
 

Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen 

- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Vaste taxistandplaatsen indien in 

stadskern 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  
- Loket 

 
Wachtaccommodatie  - Drank / eetopties 

- Inpandige wachtruimte, 
comfortabele zitmogelijkheid 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
- Krantenwinkel 

Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Real time info openbaar vervoer 
- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 

en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

en trein 
- Goed toegankelijk voor alle 

gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 15: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: STG 
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Figuur 34: Schets uitwerking Hoppinpunt Genk Station 
@Bron: STG 
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3.4.4 Kostenraming 
 
Het station van Genk is geselecteerd als een interregionaal Hoppinpunt. Het station is gelegen aan een 
gewestweg maar de gronden zijn in eigendom van derden. De gemeente kan hier beroep doen de subsidie voor 
mobipunten indien er een beheersovereenkomst is afgesloten tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. 
De subsidie betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot maximum 500.000 €.   
 
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. Gezien het voorzien van toegankelijke haltes een voorwaarde is om de merkarchitectuur te 
mogen gebruiken is deze ingreep mee opgenomen in de raming ondanks dat deze niet voorzien is op korte 
termijn. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de hoppinzuil eerst 
geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals de 
toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 
 

 

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(8) 680,00€                 680,00€                 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch) 10.000,00€            10.000,00€            
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven van 
station tot een toegankelijke bushalte 104.000,00€          104.000,00€          
Werfsignalisatie 1.500,00€              1.500,00€              
Onvoorziene kosten (10%) 11.618,00€            11.618,00€            
Subsidie mobipunt (50 %) 63.899,00-€            
Totaal minimumvereisten 127.798,00€          63.899,00€            

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen) 5.500,00€              5.500,00€              
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto) 1.300,00€              1.300,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 3.400,00-€              
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 134.598,00€          67.299,00€            

Minimumvereisten 

Inclusief aanbevelingen

Genk Station - Interregionaal Hoppinpunt (excl BTW)
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3.5 Ham: Kwaadmechelen Autosnelweg – Lokaal Hoppinpunt  

3.5.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De gemeente Ham situeert zich in het westen van de provincie Limburg, in de driehoek tussen Leopoldsburg, 
Beringen en Tessenderlo. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan de afrit 25 Ham van de E313. Het bestaat uit 2 
bushaltes op de N141 Staatsbaan, aan weerszijde van de straat ter hoogte van Dovy Keukens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt, dat lokale verplaatsingen faciliteert. 
 

3.5.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
Het mobipunt bevindt zich buiten het dorpscentrum van deelgemeente Kwaadmechelen, vlakbij de 
industriezone van Laakdal/Meerhout die mee deel uitmaakt van het Economisch Netwerk Albertkanaal. Gezien 
de ligging zijn er geen voetpaden in de omgeving van het mobipunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 35: Situering Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 
 

 

 

De halte is goed bereikbaar via de fietspaden langsheen de N141 
Staatsbaan vanuit de omliggende dorpen. 
 

Foto 32: Fietsinfrastructuur omgeving Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: gemeente Ham 
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De ovondestructuur beneden aan de op- en afrit van de E313 zorgt er wel voor dat fietsers veel 
oversteekbewegingen moeten maken. Gezien de samenstelling van het verkeer, met veel vrachtwagens van en 
naar het industriële gebied, moeten fietsers zeer attent zijn in deze zone. Er zijn plannen om de ovonde te 
supprimeren bij de ontwikkeling van deze zone, wat een meerwaarde kan bieden voor de fietsveiligheid. 
 
In de omgeving lopen de fietssnelwegen F5 (langsheen het Albertkanaal tussen Antwerpen en Hasselt), F771 
(Ham-Noord) en F77 (Leopoldsburg – Diest). Deze 3 fietssnelwegen sluiten op elkaar aan in de Zandstraat, ten 
oosten van de bushalte. Over de N141 Staatsbaan loopt een bovenlokale functionele fietsroute die aansluiting 
geeft naar dorpen in de omgeving. Andere functionele fietsroutes takken aan op de N141 zodat de ruime 
omgeving per fiets goed ontsloten wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mobipunt is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N141 Staatsbaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 33: Fietsinfrastructuur ter hoogte van ovonde Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021      @Bron: gemeente Ham 

Figuur 36: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Beschrijving van de site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiliteitsaanbod 

 
Figuur 37: Situatieschets Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: gemeente Ham 
 
Openbaar vervoer 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Kwaadmechelen Autosnelweg (richting Ham): 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Diest – Leopoldsburg/Mol KN-AN 120’ / extra 
spits 

17a n.v.t.  

Antwerpen – Bocholt KN-AN 2 ritten 
avondspits 

68 n.v.t.  

Diest – Tessenderlo – 
Leopoldsburg Sneldienst 

KN-AN 3 ritten 
avondspits 

184 n.v.t. 217 

Geel – Maaseik KN-AN 60’ 302 n.v.t.  
Tabel 16: Busverbindingen Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg (richting Ham) 
@Bron: De Lijn 
 

Het Hoppinpunt bestaat uit 2 bushaltes langsheen de 
N141 Staatsbaan. Bij beide haltes moet de bus halteren 
naast de rijbaan. De halte richting Ham heeft een apart 
stukje rijbaan dat rechtstreeks invoegt op de ovonde. De 
site wordt hieronder meer in detail besproken op basis 
van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de prestatie-
eisen. 
 

Foto 34: Uitvoegstrook Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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De volgende buslijnen stoppen aan de halte Kwaadmechelen Autosnelweg (richting Tessenderlo): 
Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-

covid/maand 
Mol/Leopoldsburg – Diest  KN-AN 120’ / extra 

spits 
17a n.v.t.  

Bocholt – Antwerpen  KN-AN 2 ritten 
ochtendspits 

68 n.v.t.  

Leopoldsburg – Tessenderlo – 
Diest Sneldienst 

KN-AN 4 ritten 
ochtendspits 

184 n.v.t. 100 

Maaseik – Geel  KN-AN 60’ 302 n.v.t.  
Tabel 17: Busverbindingen Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: De Lijn 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto 
Er is geen parking aanwezig in de nabijheid van de haltes. 
Er wordt aanbevolen om ruimte te voorzien voor deelwagens en elektrische laadpalen om de inrichting 
toekomstgericht te maken. 
 
Diensten 
Aan de overzijde van de ovonde bevindt er zich een tankstation met shop en een gasthof waar men kan eten en 
overnachten. Er is geen mogelijkheid om ter plekke een ticket van De Lijn aan te kopen.  
 

Momenteel zijn er aan de halte richting Ham 8 
overdekte nietjes aanwezig als fietsenstalling. In 
de andere richting zijn er geen fietsenstallingen 
voorzien. Dit is een beperkt aantal plaatsen, maar 
voldoende in de huidige omstandigheden. 
Volgens de richtlijnen moeten er 25 à 35 plaatsen 
voorzien worden. Daarnaast is ook ruimte nodig 
voor buitenmaatse fietsen en voor deelfietsen. 
 

Foto 35: Fietsenstalling Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: gemeente Ham 

Figuur 38: Busverbindingen Kwaadmechelen (Ham) Openbaar Vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Oriëntatie 
De haltes liggen vlak naast de rijbaan en zijn dus goed zichtbaar van op de openbare weg. Het plaatsen van een 
Hoppinzuil zal de combimobiliteitsfunctie van de site in beeld brengen. 
 
Aan de halte zelf wordt door De Lijn analoog geïnformeerd over de dienstverlening.      
 
Ruimtelijke integratie  
De bushaltes zijn toegankelijk zonder helling maar missen een aanrijdbare boordsteen. Mensen met een 
motorische beperking kunnen enkel gebruik maken van deze halte mits assistentie. De haltes zijn ook niet 
uitgerust met tegels voor blindengeleiding.  
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3.5.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Op langere termijn zijn er plannen van AWV om de rotonde te supprimeren en de bushaltes op een andere locatie 
te plaatsen. De plannen voor de korte termijn moeten hiermee dan ook rekening houden. We bespreken hier 
enkel de aanbevelingen voor de korte termijn.  
 
De bushaltes Kwaadmechelen Autosnelweg zijn niet toegankelijk aangelegd zoals vereist. Gezien de tijdelijke 
aard van het Hoppinpunt is het niet zeker dat deze heraangelegd worden op die locatie. Dit betekent dat het 
punt op korte termijn echter geen volwaardig Hoppinpunt zal zijn en dus ook dat ingrepen op korte termijn niet 
subsidiabel zijn. Indien er reeds op korte termijn een vereiste Hoppinzuil5 geplaatst wordt komt deze best op de 
Staatsbaan, wat de zichtbaarheid van het punt ten goede komt.  
 
Op korte termijn zullen wel reeds de deelfietsen vanuit Vervoer Op Maat aangeboden worden aan de halte. Op 
het terrein naast Dovy Keukens kan er eventueel plaats voorzien worden voor het plaatsen van 8 deelfietsen. Er 
zijn momenteel gesprekken lopende tussen de gemeente en Dovy Keukens om een locatie te vinden voor het 
plaatsen van deze deelfietsen. Deze kunnen verder opgetrokken worden naar 16 wanneer er vanuit de bedrijven 
garanties komen voor het gebruik. Gezien de lange termijnplannen moet de korte termijninfrastructuur 
gemakkelijk verplaatsbaar of wegneembaar zijn. Om te voldoen aan de minimumvereisten moet er een 
fietsenstalling zijn met ruimte voor buitenmaatse fietsen. Indien mogelijk wordt deze op korte termijn ook reeds 
voorzien.  
 
Op langere termijn is het tenslotte een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het 
Hoppinpunt. Deze versterken het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief 
voor het private wagenbezit.  
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.   

 
5Het BVR Mobipunten stelt dat de merkarchitectuur een kwaliteitslabel is en enkel gebruikt mag worden als er 
voldaan is aan de minimumvereisten. In die zin kan gesteld worden dat de Hoppinzuil en -naam in principe niet 
gebruikt mag worden.  
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* bestaande voorzieningen 

 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Lokale OV-verbinding is voorzien 

in OV-plan 2021* 
 

Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen 

- Kwalitatieve en diefstalveilige 
fietsenstallingen zo dicht 
mogelijk bij perron, voorkeur 
voor nietjes 

Auto - Parkeerplaatsen in dien nodig, 
waarbij er voorbehouden 
plaatsen voor personen met een 
beperking worden voorzien 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Deelwagens 

Aanvulling diensten 
Wachtaccommodatie  - Zitplaats beschut tegen regen en 

wind 
- Eventueel drank/eetopties 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
- Duidelijke zichtbaarheid in het 

straatbeeld 
- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
 

Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog  
Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijk voor alle gebruikers 

- Oversteekvoorzieningen 
- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

Tabel 18: Overzicht vereisten en aanbevelingen Kwaadmechelen (Ham) 
@Bron: STG 
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Figuur 39: Schets uitwerking Hoppinpunt Kwaadmechelen Autosnelweg 
@Bron: gemeente Ham 



HAM - KWAADMECHELEN AUTOSNELWEG
LOKAAL HOPPINPUNT
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3.5.4 Kostenraming 
 

De halte Kwaadmechelen is een lokaal Hoppinpunt gelegen aan een gewestweg. In principe zijn de kosten dus 
voor het Gewest met uitzondering van de zaken die traditioneel door gemeenten worden betaald zoals 
voetpaden, DWA, straatmeubilair, schuilhuisjes, vuilbakken, … zoals dit nu ook het geval is voor de aanleg van de 
haltes van De Lijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de subsidie voor halte.  

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. Gezien het voorzien van toegankelijke haltes een voorwaarde is om de merkarchitectuur te 
mogen gebruiken is deze ingreep mee opgenomen in de raming. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd 
worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere 
elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals de toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden 
verkregen op het einde van de werken. 

 

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot 
een toegankelijke bushalte, indien driehoeken in 
markering 31.000,00€            31.000,00€            
Aanleg betonverharding, incl. fundering (<100m²) 6.750,00€              6.750,00€              
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(2) 170,00€                 170,00€                 
Uitrusting deelfietsen 1.200,00€              1.200,00€              
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L) 7.250,00€              7.250,00€              
Werfsignalisatie 1.500,00€              1.000,00€              500,00€                 
Onvoorziene kosten (10%) 1.687,00€              1.687,00€              
Subsidie lokaal mobipunt (100 %) 8.120,00-€              
Totaal minimumvereisten 49.557,00€            39.250,00€            2.187,000€            

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen) 5.500,00€              5.500,00€              
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto) 1.300,00€              1.300,00€              
Kiss&Ride zone 1.000,00€              1.000,00€              
Subsidie mobipunt (100 %) 6.800,00-€              
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 57.357,00€            39.250,00€            3.187,00€              

Raming Ham - Lokaal Hoppinpunt

Minimumvereisten 

Inclusief aanbevelingen
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3.6 Hasselt: Hasselt Dusartplein – Interregionaal Hoppinpunt 

3.6.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
Stad Hasselt situeert zich in het centrum van de provincie Limburg tussen de E313 en het Albertkanaal, en is 
gelegen tussen Genk en Sint-Truiden. 
 
Het Hoppinpunt aan de halte Dusartplein bevindt zich aan de R70, de kleine ringweg rond Hasselt, ook wel 
bekend als de Groene Boulevard. De ringweg werd aangelegd op de vroegere stadswallen en omzoomt de 
kernstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een interregionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen tussen verschillende regio’s 
faciliteert. 
 

Figuur 40: Situering Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021                   
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3.6.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De halte bevindt zich aan de R70, niet ver van de aansluiting van de N702 Koning Boudewijnlaan. Gezien de 
centrumligging van de halte is de infrastructuur voor voetgangers in de omgeving sterk uitgebouwd. De halte is 
langs alle richtingen bereikbaar met een voetpad.  
 
Er is fietsinfrastructuur aanwezig op de R70 en de N-wegen die hierop aansluiten. In de andere straten wordt 
veeleer gekozen voor gemengd verkeer gezien de centrumfunctie. De halte is goed bereikbaar met de fiets vanuit 
alle richtingen. 
 
Er lopen verschillende fietssnelwegen langs en door Hasselt, maar geen enkele passeert aan het Dusartplein. De 
F70 Hasselt – Bilzen die langsheen het Kapermolenpark loopt is de meest nabije fietssnelweg. Langs het 
Albertkanaal loopt ook nog de F72 Hasselt – Maastricht die aansluit op de F5 Antwerpen - Hasselt. 
De R70 is een hoofdroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, net zoals de N-wegen die erop 
aansluiten met uitzondering van de N2 Maastrichtersteenweg die een functionele fietsroute is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Hoppinpunt is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de gewestwegen in de omgeving die 
uitkomen op de R70 waarlangs de halte gelegen is . Op iets verdere afstand ligt het op- en afrittencomplex van 
Hasselt-Zuid op de E313, die voor een bovenlokale bereikbaarheid zorgt. 

Foto 36: Voetgangers- en fietsinfrastructuur Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Figuur 41: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 

 
Figuur 42: Situatieschets Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: stad Hasselt 
 
Mobiliteitsaanbod  
Openbaar vervoer 
Richting centrum 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Genk – Hasselt  KN-AN 30’ 1 n.v.t.  
Maaseik – Hasselt  KN-AN 3 ritten 

ochtendspits 
11 n.v.t.  

Bocholt – Hasselt  KN-AN 6 spitsritten 13 n.v.t.  
Maaseik – Hasselt  KN-AN 2 ritten 

ochtendspits 
16 n.v.t.  

Achel – Hasselt  KN-AN 60’ / extra 
spits 

18a n.v.t.  

Maastricht/Lanaken – Hasselt  KN-AN 30’ / extra 
spits 

20a n.v.t.  

Beringen Mijnen – Hasselt  KN-AN 60’ / extra 
spits 

22 n.v.t.  

Beringen – Lillo – Hasselt  KN-AN 60’ / extra 
spits 

23 n.v.t.  

Genk – Hasselt  KN-AN 4 ochtend-
ritten 

35 n.v.t. 13.808 

Genk – Hasselt  KN-AN 30’ 36 n.v.t.  
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Maastricht/Maaseik – Hasselt  KN-AN 30’ / extra 
spits 

45 n.v.t.  

Neerpelt/Hamont – Hasselt  KN-AN 60’ / extra 
spits 

48 n.v.t.  

Beringen – Boekt – Hasselt  KN-AN 30’ 52 n.v.t.  
Lommel – Hasselt  KN-AN 60’ / extra 

spits 
180 n.v.t.  

Achel – Hasselt sneldienst KN-AN 3 ritten 
ochtendspits 

182 n.v.t.  

Kuringen – Kiewit – Hasselt 
station 

KN-AN 60’ H13 n.v.t.  

Kiewit – Godsheide – Hasselt 
station 

KN-AN 60’ H14 n.v.t.  

Godsheide – Kiewit – Hasselt 
station  

KN-AN 60’ H41 n.v.t.  

Rapertingen – Godsheide – 
Hasselt station  

KN-AN 60’ H51 n.v.t.  

Tabel 19: Busverbindingen Hoppinpunt Dusartplein (stadinwaarts) 
@Bron: De Lijn 
 
Richting stad uitwaarts 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Hasselt – Genk   KN-AN 30’ 1 n.v.t.  
Hasselt – Maaseik   KN-AN 3 ritten 

avondspits 
11 n.v.t.  

Hasselt – Bocholt   KN-AN 4 spitsritten 13 n.v.t.  
Hasselt – Maaseik   KN-AN 3 ritten 

avondspits 
16 n.v.t.  

Hasselt – Achel   KN-AN 60’ / extra 
spits 

18a n.v.t.  

Hasselt – Maastricht/Lanaken  KN-AN 30’ / extra 
spits 

20a n.v.t.  

Hasselt – Beringen Mijnen  KN-AN 60’ / extra 
spits 

22 n.v.t.  

Hasselt – Lillo – Beringen   KN-AN 60’ / extra 
spits 

23 n.v.t.  

Hasselt – Genk  KN-AN 4 namiddag-
ritten 

35 n.v.t.  

Hasselt – Genk   KN-AN 30’ 36 n.v.t. 48.138 
Hasselt – Maastricht/Maaseik   KN-AN 30’ / extra 

spits 
45 n.v.t.  

Hasselt – Neerpelt/Hamont   KN-AN 60’ / extra 
spits 

48 n.v.t.  

Hasselt – Boekt – Beringen   KN-AN 30’ 52 n.v.t.  
Hasselt – Lommel   KN-AN 60’ / extra 

spits 
180 n.v.t.  

Hasselt – Achel sneldienst KN-AN 4 ritten 
avondspits 

182 n.v.t.  

Kiewit – Godsheide – Hasselt 
station 

KN-AN 60’ H14 n.v.t.  

Godsheide – Rapertingen – 
Hasselt station 

KN-AN 60’ H15 n.v.t.  

Kiewit – Kuringen – Hasselt 
station 

KN-AN 60’ H31 n.v.t.  
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Godsheide – Kiewit – Hasselt 
station  

KN-AN 60’ H41 n.v.t.  

Tabel 20: Busverbindingen Hoppinpunt Dusartplein (staduitwaarts) 

@Bron: De Lijn 
 
Fiets 

 
Momenteel zijn er 188 fietsparkeerplaatsen aanwezig, waarvan 172 niet-overkapte hoog-laagrekken en 16 niet-
overkapte plaatsen aan nietjes. Deze zijn verspreid over 3 plaatsen rondom het Dusartplein. Het zou beter zijn 
om dichterbij het Hoppinpunt zelf een stalling te hebben, waarin ook plaats is voor buitenmaatse fietsen en 
deelfietsen. Het Dusartplein wordt echter veelvuldig gebruikt voor evenementen en voor de markt. Deze kunnen 
niet gehinderd worden door bijkomende stallingen.  
 
Op termijn zou er volgens de richtlijnen een capaciteit van 1.000 à 2.000 stallingen gecreëerd moeten worden. 
De fysieke mogelijkheid tot uitbreiding moet voorzien worden op de site, zodat er in de toekomst gefaseerd 
uitgebreid kan worden naargelang de noodzaak. Hiervoor kunnen parkeerplaatsen in de omgeving omgebouwd 
worden naar fietsstalling.  
 
De 16 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, worden geplaatst aan de bibliotheek. De stad Hasselt plant 
hier een overdekte stalling voor 40 fietsen, waaronder ook de deelfietsen. Het aantal deelfietsen kan in de 
toekomst verhoogd worden naar 32.  
 
Tenslotte moet er ook nog ruimte voorzien worden voor buitenmaatse fietsen. Hiervoor kijkt de stad naar 
parkeerplaatsen op de Martelarenlaan of het einde van het Dusartplein. 

Foto 37: Fietsenstallingen in de omgeving van Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: stad Hasselt 

Figuur 43: Busverbindingen Hasselt Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Antwerpen 
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Op de lange termijn wordt gedacht aan een ondergrondse fietsparking als onderdeel van het Spartacusproject. 
Omwille van deze lange termijnvisie worden er nu slechts beperkte aanpassingen aan de huidige haltes 
overwogen. 
 
Auto 
Rondom het plein is er op verschillende plaatsen parkeergelegenheid. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is slechts 1 parkeerplaats voor personen met een beperking voorzien, wat eigenlijk te weinig is gezien de 
hoeveelheid parkeerplaatsen in de buurt en het type Hoppinpunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diensten 
Het Hoppinpunt bevindt zich in een stedelijke omgeving. Er zijn meerdere drank- en eetopties in de buurt, evenals 
winkels, onderwijsinstellingen, een bank, een hotel, een apotheek, … 
 
Er is echter geen mogelijkheid om een ticket aan te kopen in het Hoppinpunt.  
 
Oriëntatie 

In de Martelarenlaan en de Congostraat, in de 
onmiddellijke omgeving van het Dusartplein, 
zijn er in totaal 4 plaatsen met laadvoorziening 
aanwezig in de buurt van het Hoppinpunt. 
 
 
 

Foto 38: Laadplaatsen omgeving Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: stad Hasselt 

Op de hoek van de N2 Maastrichtersteenweg en de R70 Kolonel 
Dusartplein is er ruimte voorzien voor 2 deelwagens. Het is aanbevolen 
om dit in de toekomst uit te breiden. Op lange termijn wil stad Hasselt 
deelwagens en extra plaatsen met elektrische laadpunten voorzien in de 
ondergrondse parking die deel uitmaakt van het Spartacusproject.  
          
 

Foto 39: Deelwagens omgeving Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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Foto 40: Wachtaccommodatie Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
                
De wachtaccommodatie is heel zichtbaar vanop het Dusartplein. Het merk “De Lijn” komt echter niet heel 
prominent naar voor. Een goed geplaatste Hoppinzuil zal bijdragen aan het beter in beeld brengen van de 
combimobiliteitsfunctie van de site. Het is dan wel nodig om de verschillende modi dichter bij elkaar te brengen. 
 
Op het perron zelf wordt enkel op een analoge manier gecommuniceerd door De Lijn.  
 
Ruimtelijke integratie  
Beide haltes zijn toegankelijk zonder hellend vlak. Ze missen wel een aanrijdbare boordsteen en de 
toegankelijkheid voor personen met een motorische beperking kan enkel gegarandeerd worden mits assistentie.  
 

 
Foto 41: Blindengeleidingstegels in de omgeving van Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021                   
 
Rondom de site zijn blindengeleidingstegels aangebracht zodat de perrons toegankelijk zijn voor mensen met 
een visuele handicap. 
 
De perrons zijn voorzien van het nodige comfort: overdekte schuilhuisjes, zitplaatsen, vuilbakjes en goede 
verlichting. 
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3.6.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Op langere termijn zal de locatie van dit Hoppinpunt wijzigen omwille van het Spartacusproject. De stad Hasselt 
wil dan ook enkel een korte termijnschets opmaken voor dit mobipunt.  
 
Het Hoppinpunt Dusartplein voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor Hoppinpunten: Er zijn 
parkeerplaatsen voor personen met een beperking. De bushaltes zijn echter nog niet volledig toegankelijk voor 
mensen met een motorische beperking. Dit is een minimumvereiste om een volwaardig Hoppinpunt en dus 
subsidiabel te kunnen zijn.  

In de ruimere omgeving van het plein zijn verschillende fietsenstallingen aanwezig. Aan de bibliotheek is een 
overdekte stalling voor 40 fietsen gepland. Hier kunnen de deelfietsen in worden voorzien. Om toch voldoende 
ruimte te hebben voor buitenmaatse fietsen en andere gewone fietsen, kan nog gekeken worden naar enkele 
parkeerplaatsen op de Martelarenlaan waar bijkomend stallingen kunnen geplaatst worden. Een andere optie 
om een extra stalling te voorzien op het einde van het Dusartplein.  

Om aan alle minimumvereisten te voldoen moet er nog een Hoppinzuil6 en infrastructuur voor data -uitwisseling 
geplaatst worden. De Hoppinzuil wordt op het Dusartplein geplaatst, wat de zichtbaarheid van de 
combimobiliteitsfunctie van de site ten goede komt.  

Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een interregionaal Hoppinpunt. De 
grijze elementen zijn reeds aanwezig. 
 
  

 
6 Het BVR Mobipunten stelt dat de merkarchitectuur een kwaliteitslabel is en enkel gebruikt mag worden als er 
voldaan is aan de minimumvereisten. In die zin kan gesteld worden dat de Hoppinzuil en -naam in principe niet 
gebruikt mag worden.  
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente interregionale 

verbinding* 
 

Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen 

- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Vaste taxistandplaatsen indien in 

stadskern 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  
- Loket 

 
Wachtaccommodatie  - Drank / eetopties 

- Inpandige wachtruimte, 
comfortabele zitmogelijkheid 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
- Krantenwinkel 

Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Real time info openbaar vervoer 
- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 

en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus  

- Goed toegankelijk voor alle 
gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 21: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: STG                 
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Figuur 44: Schets uitwerking Hoppinpunt Hasselt Dusartplein 
@Bron: STG                 
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3.6.4 Kostenraming 
 
De Halte Hasselt Dusartplein is een interregionaal Hoppinpunt dat (deels) langs een gewestweg ligt. Indien de 
werken volledig op het domein van het gewest gebeuren zal het grootste deel van de kosten door AWV 
opgevangen worden en kan er geen gebruik gemaakt worden van de subsidie Mobipunten (wel de van de 
subsidie haltes). Indien er ook deels op gronden van de gemeente gewerkt wordt kan de subsidie voor 
mobipunten wel gebruikt worden. De subsidie betreft dan 50 % van de subsidiabele kosten tot 500.000 €.  

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals 
de toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 
 

 

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(8) 680,00€                 680,00€                 
Uitrusting deelfietsen 2.400,00€              2.400,00€              
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken) 18.000,00€            18.000,00€            
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 13.500,00€            13.500,00€            
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch) 10.000,00€            10.000,00€            
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot 
een toegankelijke bushalte, complex 60.000,00€            60.000,00€            
Werfsignalisatie 2.000,00€              
Onvoorziene kosten (10%) 10.658,00€            7.000,00€              3.458,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 19.019,00-€            
Totaal minimumvereisten 117.238,00€          19.019,00€            

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen) 5.500,00€              5.500,00€              
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto) 1.300,00€              1.300,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 3.400,00€              
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 124.038,00€          29.219,00€            

Minimumvereisten 

Inclusief aanbevelingen

Hasselt Dussartplein - Interregionaal Hoppinpunt (excl BTW)
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3.7 Lanaken: Halte cultureel centrum - Regionaal Hoppinpunt 

3.7.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De gemeente Lanaken situeert zich in het oosten van de provincie Limburg tegen de Nederlandse grens, tussen 
Genk en Maastricht. Het Hoppinpunt zelf is gelegen in de Breulsstraat, aan de ingang van het vrijetijdsinfopunt. 
Dit is de achterzijde van het Cultureel Centrum, waarvan de hoofdingang gelegen is in Aan de Engelse Hof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert.  
 

3.7.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
De infrastructuur voor voetgangers in de omgeving is goed uitgebouwd. Vanuit het dorpscentrum is het Cultureel 
Centrum bereikbaar met voetpaden. 
 
De bushalte is goed bereikbaar met de fiets vanuit alle richtingen. Er zijn fietspaden aangelegd langsheen de 
gewestwegen. Verder wordt er gekozen voor gemengd verkeer. 
 
De dichtstbijzijnde fietssnelweg is de F78 Lanaken – Bree – Pelt, ook gekend als de Zuidwillemsvaartroute.  Deze 
geeft ontsluiting naar de F72 Hasselt – Maastricht en de F722 Lanaken – Riemst. 
De enige functionele fietsroute in de omgeving van het Cultureel Centrum loopt over de N77A Jan Rosierlaan – 
Bessemerstraat. Via deze route kunnen fietsers Bessemer en Zutendaal bereiken.  
 
 
 
 

 
 

Figuur 45: Situering Hoppinpunt Lanaken Cultureel Centrum 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N78 Europalaan en de N77 
Maastrichtersteenweg.  
 
Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 
Het Hoppinpunt aan het Cultureel Centrum is van tijdelijke aard. Wanneer het Spartacusproject uitgerold wordt, 
zal het Hoppinpunt naar een andere locatie verhuizen. Er zullen dan ook enkel ingrepen voor de korte termijn 
uitgevoerd worden in het kader van deze unieke verantwoordingsnota. 
 
Mobiliteitsaanbod  

 
Figuur 47: Situatieschets Lanaken Cultureel Centrum 
@Bron: STG 
 

P mindervaliden 

Figuur 46: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Lanaken Cultureel Centrum 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Openbaar vervoer 
De volgende buslijnen hebben een halte aan het Cultureel Centrum van Lanaken: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Hasselt – Lanaken/Maastricht KN-AN 30’ / 60’ dal 20a 3 999 
Lanaken – Eisden  KN-AN spitsritten 25 1 Gepland vanaf 

01/09/2021 
Hasselt – Maaseik/Maastricht KN-AN 60’ 45 4 1.432 
Tongeren – Maaseik  KN-AN spitsritten 61 2 621 
Maastricht – Eisden KN-AN 60’ 63 2 2.016 
Brussel – Maaseik  KN/AN spitsritten 178 1 510 
Lanaken noord/zuid Belbus n.v.t. 724 2 n.v.t. 

Tabel 22: Busverbindingen Hoppinppunt Lanaken Cultureel Centrum 
@Bron: De Lijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiets 

      
Momenteel zijn er 46 fietsenstallingen aanwezig, waarvan 30 niet-overkapte hoog-laagrekken en 16 niet-
overkapte plaatsen aan wielbuigers. Vooral in de zomer ervaart men een tekort aan fietsparkeerplaatsen. Op de 
site bevinden zich immers ook nog het gemeentelijke vrijetijdsinfopunt, sportgelegenheid, een cultuurcafé en 
een jeugdhuis. Op termijn zou er volgens de richtlijnen een capaciteit van 30 à 100 stallingen gecreëerd moeten 
worden. Dit is reeds voorzien in de lange termijn visie van het Spartacusproject, waarbij de halte zal verschuiven.  

Figuur 48: Busverbindingen Lanaken Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 

Foto 42: Fietsenstalling en parkeerplaats mindervaliden aan Hoppinpunt Lanaken Cultureel Centrum 
@Bron: gemeente Lanaken 
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Er is nog geen fietsenstalling aanwezig met ruimte voor buitenmaatse fietsen. En ook voor de geplande 8 
deelfietsen moet nog ruimte voorzien worden. Het aantal deelfietsen kan afhankelijk van het gebruik in de 
toekomst verhoogd worden naar 16.  
 
Auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diensten 
Onmiddellijk naast het Hoppinpunt bevinden zich een aantal diensten in de cultuur- en ontspanningssector zoals 
het Cultureel Centrum, het Cultuurcafé, een jeugdhuis en sportgelegenheid. 
In de nabijheid van het Hoppinpunt kan men volgende diensten terugvinden: een eethuis, een apotheek en het 
gemeentehuis.  
 
Oriëntatie 
De busperrons zijn goed zichtbaar in het straatbeeld. Op de verschillende perrons wordt door De Lijn op een 
analoge manier geïnformeerd over de dienstverlening. 
Door het plaatsen van een Hoppinzuil zal ook de combimobiliteitsfunctie goed in beeld gebracht worden. 
 
Ruimtelijke integratie  
De haltes van Lanaken Cultureel Centrum worden gezien als toegankelijk zonder hellend vlak. Ze zijn echter niet 
conform voor mensen met een beperking en ook zaken zoals een aanrijdbare boordsteen ontbreken. Hieraan zal 
echter in de voorliggende korte termijnaanpassing niets veranderen, gezien het tijdelijk karakter van deze halte.  
 
Er zijn schuilhuisjes met vuilnisbakken voorzien, maar niet op de perrons zelf.  
 
  

Ter hoogte van de busperrons is een beperkte 
parkeergelegenheid voorzien. Aan de andere kant van 
het gebouw is er een ruime parking ter beschikking. In 
de onmiddellijke omgeving van de halte zijn er ook 2 
plaatsen voor personen met een beperking aanwezig. 
 
Het is aanbevolen om op het Hoppinpunt ruimte voor 
deelwagens te voorzien. 
 Foto 43: Parkeerplaats mindervaliden Hoppinpunt Lanaken Cultureel Centrum 

@Bron: gemeente Lanaken 
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3.7.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Het Hoppinpunt aan het cultureel centrum is van tijdelijke aard en zal verplaatsen in functie van het Spartacus-
traject. Het punt voldoet niet aan alle minimumvereisten, de bushaltes zijn nog niet toegankelijk aangelegd. 
Gezien de tijdelijke aard van het punt zullen deze haltes iet heraangelegd worden. Het punt zal op korte termijn 
geen volwaardig Hoppinpunt zijn en ook geen recht hebben op subsidies.  

De halte Lanaken Cultureel Centrum voldoet wel aan een aantal andere minimumvereisten voor Hoppinpunten: 
er zijn parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Er is reeds een fietsenstalling aanwezig. Deze kan nog 
uitgebreid worden om ruimte te voorzien voor de deelfietsen van Vervoer Op Maat en de buitenmaatse fietsen.  

Om aan alle minimumvereisten te voldoen moet er nog een Hoppinzuil geplaatst worden7. Deze wordt centraal 
geplaatst voor het vrijetijdsinfopunt.   

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief aan het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts indicatief en volgen het principe dat de meest duurzame modi 
‘eerst’ komen op het Hoppinpunt.  
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.   

 
7 Het BVR Mobipunten stelt in principe dat de merkarchitectuur enkel gebruikt mag worden indien er aan de 
minimumvereisten voldaan wordt.  
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

- Drank / eetopties 
Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 

- Krantenwinkel 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

- Goed toegankelijk voor alle 
gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 23: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Lanaken Cultureel Centrum 
@Bron: STG 
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Figuur 49: Schets uitwerking Hoppinpunt Lanaken Cultureel Centrum 
@Bron: STG 
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3.7.4 Kostenraming  
 
De halte Cultureel centrum in Lanaken is een regionaal Hoppinpunt gelegen aan een gemeenteweg. De subsidie 
voor mobipunten is dus van toepassing voor 100 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 250.000 €.  

Gezien de tijdelijke aard van het Hoppinpunt worden de haltes echter niet toegankelijk aangelegd op korte 
termijn. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de hoppinzuil eerst 
geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals de 
toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 

 

 

  

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(2) 170,00€                 170,00€                 
Uitrusting deelfietsen 1.200,00€              1.200,00€              
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch) 10.000,00€            10.000,00€            
Werfsignalisatie 1.500,00€              1.500,00€              
Onvoorziene kosten (10%) 1.287,00€              1.287,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) /
Totaal minimumvereisten 14.157,00€            14.157,00€            

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen) 11.000,00€            11.000,00€            
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto) 1.300,00€              1.300,00€              
Kiss&Ride zone 1.000,00€              1.000,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 6.150,00-€              
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 27.457,00€            21.307,00€            

Raming Lanaken Cultureel Centrum - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)

Minimumvereisten 

Inclusief aanbevelingen
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3.8 Leopoldsburg: Leopoldsburg Station - Regionaal Hoppinpunt 

3.8.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De gemeente Leopoldsburg situeert zich in het westen van de provincie Limburg, tussen Lommel en Lummen. 
Het Hoppinpunt zelf, de bushalte Station, is gelegen langs de N72 Nicolaylaan dicht bij de ingang van het station. 
Het Hoppinpunt wordt gerealiseerd aan de bushalte, maar de gehele omgeving van het station zal binnen enkele 
jaren ontwikkeld worden. Hierin zal ook aandacht zijn voor deelmobiliteit en het realiseren van duurzame 
combimobiliteit. De nabijheid van het station creëert een extra mogelijkheid tot het combineren van openbaar 
vervoer. De bushalte en het station bevinden zich aan de rand van de dorpskern, dicht bij het militair domein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert.  
 

3.8.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 

De infrastructuur voor voetgangers in de 
omgeving is goed uitgebouwd.  
 
De site is goed bereikbaar met de fiets vanuit 
alle richtingen. Er zijn fietspaden aangelegd 
langsheen de gewestwegen. Verder wordt er 
gekozen voor gemengd verkeer. 
 

 

 

 

Figuur 50: Situering Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021                   

Foto 44: Voetgangers- en fietsinfrastructuur omgeving Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021                   
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Op de N73 Diestersteenweg, achter de hoek van het station, sluiten de F105 Herentals – Leopoldsburg en de 
F754 Beringen – Leopoldsburg op elkaar aan. Er lopen hoofdroutes van het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk via de N73 naar deelgemeente Heppen en naar buurdorp Hechtel-Eksel. Tenslotte zijn 
verschillende woonkernen in de omgeving, zoals Korspel en Kerkhoven, bereikbaar via functionele fietsroutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de gewestwegen N73 
Hechtelsesteenweg/Kamperbaan, de N73 Diestersteenweg en de N746 Lommelsesteenweg/Nicolaylaan.  
 
Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 
Mobiliteitsaanbod  

 
Figuur 52: Situatieschets Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: gemeente Leopoldsburg 
 

Figuur 51: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021                   
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Figuur 53: Situatieschets ontwikkelingszones omgeving Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: gemeente Leopoldsburg 
 
Openbaar vervoer 
Vanuit het station zijn er regelmatige busverbindingen naar bestemmingen in de regio. 
De volgende buslijnen hebben een halte aan het station van Leopoldsburg: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnumm
er 

Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Mol/Leopoldsburg – Diest  KN-AN 1 rit/dag 17a n.v.t.  
Lommel – Beringen  KN-AN 60’ / 30’ spits 58 n.v.t.  
Leopoldsburg – Tessenderlo – 
Diest sneldienst 

KN-AN spitsritten 184 n.v.t. 6.814 

Geel – Maaseik KN-AN 60’ 302 n.v.t.  
Leopoldsburg Belbus n.v.t. 718 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 24: Busverbindingen Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: De Lijn 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 54: Busverbindingen Leopoldsburg Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Het station van Leopoldsburg ligt langs spoorlijn 15 en geeft op werkdagen toegang tot volgende lijnen: 
Lijn  Type Frequentie Amplitude # Opstappers 

/weekdag 2020 
Mol – Hasselt KN-AN 60’ 06.20 – 22.20 uur 280 

Tabel 25: Treinverbindingen op werkdagen Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: NMBS                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fiets 

 
Momenteel zijn er 86 overkapte fietsparkeerplaatsen aan de bushalte. Dit zijn beugels waaraan het fietskader 
bevestigd kan worden. Op korte termijn is er geen noodzaak om extra stalplaats te voorzien. Op termijn zou er 
volgens de richtlijnen een capaciteit van 100 à 500 stallingen gecreëerd moeten worden. De fysieke mogelijkheid 
tot uitbreiding moet voorzien worden op de site, zodat er in de toekomst gefaseerd uitgebreid kan worden 
naargelang de noodzaak. De mogelijkheid bestaat om autoparkeerplaatsen in de omgeving om te vormen tot 
extra fietsenstallingen. 
 
De 8 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, worden in de kleine fietsenstalling voorzien. Het aantal 
deelfietsen kan in de toekomst verhoogd worden naar 16 afhankelijk van het gebruik. Tenslotte moet er ook nog 
ruimte voorzien worden voor buitenmaatse fietsen.  
 
 
 
 
 

Figuur 55: Reizigerstellingen station Leopoldsburg 
@Bron: NMBS, Wikipedia 

Foto 45: Fietsenstallingen Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: gemeente Leopoldsburg 

Jaarlijks organiseert de NMBS reizigerstellingen 
in de stations. Deze tellingen zijn het resultaat 
van een korte observatie in de tijd, wat 
onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt. In 
2020 stapten er gemiddeld 280 personen per 
weekdag op de trein in Leopoldsburg.  De tabel 
hiernaast vermeldt het aantal reizigers in de 
pre-covid periode.  
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Auto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een ruime parking ten noorden van het station. Vlak bij het busstation zijn er 11 parkeerplaatsen naast de 
bushalte gelegen aan een ventweg, die momenteel in de blauwe zone ligt. Aan de overkant van de straat liggen 
er 12 parkeerplaatsen naast de weg, waarvan 1 plaats voor mindervaliden, en eveneens in de blauwe zone 
gelegen.  Ze bedienen dus vooral de handelaars in de omgeving of bieden gelegenheid om even te wachten om 
iemand op te pikken aan de bushalte. Men zou hier gemakkelijk enkele K&R plaatsen kunnen voorzien. 
 
Er wordt aanbevolen om ruimte te voorzien voor deelwagens en voor laadpalen voor elektrische wagens om de 
inrichting toekomstgericht te maken.  
 
Diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriëntatie 
De bushalte is naast de openbare weg gelegen en dus goed zichtbaar. Door het plaatsen van een Hoppinzuil op 
een goed zichtbare plaats zal de combimobiliteitsfunctie van de site nog beter in beeld gebracht worden. 
 
Er wordt door De Lijn op een analoge manier geïnformeerd. Er is dus geen real time informatie over de verwachte 
aankomsttijden beschikbaar. 
 
Ruimtelijke integratie  
De verschillende modi bevinden zich allemaal aan dezelfde kant van de straat, in de nabijheid van het station. 
Het is dus niet nodig om de openbare weg over te steken. Zoals het STOP-principe het vraagt, zijn de 
fietsstallingen dichterbij de bushalte gelegen dan de autoparking.  
 
 

Foto 46: Parking aan het stationsgebouw 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021    

Foto 47: Parking aan de bushalte 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021                  

In de omgeving zijn er meerdere drank- en eetopties, waaronder het 
stationsbuffet. Verder zijn er ook een school, het gemeentehuis, een 
supermarkt,  bankkantoren en het cultuurcentrum in de buurt.  
 
Er kan echter geen ticket van De Lijn ter plaatse aangekocht worden. 

Foto 48: Stationsbuffet Leopoldsburg 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021  
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Foto 49: Bushalte Leopoldsburg station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021             
 
De bushalte is toegankelijk voor mensen met een motorische of een visuele beperking. Er is een hellend vlak 
voorzien, het enige verbeterpuntje is het aanbrengen van een aanrijdbare boordsteen. Voor blinden en 
slechtzienden werden er geleidingstegels voorzien ter hoogte van de opstapplaatsen, maar van een echte 
geleiding doorheen de site is er geen sprake.  
 
De halte is wel voorzien van het nodige comfort: overdekte schuilhuisjes, zitplaatsen, vuilbakjes en goede 
verlichting. 
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3.8.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
De bushalte Leopoldsburg Station voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor Hoppinpunten: de 
bushaltes zijn toegankelijk en er zijn parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Er zijn ook reeds 
verschillende fietsenstallingen aanwezig, met ook de vereiste ruimte voor buitenmaatse fietsen. De 
fietsenstalling kan indien nodig nog uitbreiden (volgens het STOP-principe) door een aantal parkeerplaatsen op 
te heffen. De deelfietsen zouden voorzien kunnen worden in één van de kleinere fietsenstallingen ter hoogte van 
de bushalte.  

Zo wordt dat ook een interessante locatie om de vereiste Hoppinzuil en infrastructuur voor data -uitwisseling te 
plaatsen.  

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief aan het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts suggestief en volgen het principe dat de meest duurzame modi 
‘eerst’ komen op het Hoppinpunt. Daarnaast is het ook aanbevolen om de parkeerplaatsen vlak voor het station 
in te richten als plaatsen voor kortparkeren.   
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.   
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

- Drank / eetopties 
Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 

- Krantenwinkel 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus  

- Goed toegankelijk voor alle 
gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 26: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: STG 
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Figuur 56: Schets uitwerking Hoppinpunt Leopoldsburg Station 
@Bron: STG 
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3.8.4 Kostenraming  
 
Het station van Leopoldsburg is een regionaal Hoppinpunt waarvan de gronden in eigendom van derde zijn. De 
gemeente kan hier beroep doen de subsidie voor mobipunten indien er een beheersovereenkomst is afgesloten 
tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. De subsidie betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot 
maximum 250.000 €.  
 
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kost voor laadpaal en markeringen voor deelwagens is hier mee opgenomen maar is 
geen minimumvereiste. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden. De 
subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 
 

Raming Station Leopoldsburg - regionaal Hoppinpunt (excl BTW) 
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente 

Minimumvereisten  
Uitrusting deelfietsen  €             1.200,00    €             1.200,00  
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)  €           10.000,00    €           10.000,00  
Werfsignalisatie  €             1.500,00    €             1.500,00  
Onvoorziene kosten (10%)  €             1.270,00    €             1.270,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€             6.985,00  
Totaal minimumvereisten  €           13.970,00     €             6.985,00  
      

Inclusief aanbevelingen 
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen)  €             5.500,00    €             5.500,00  
Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)  €             1.300,00    €             1.300,00  
Parkeerplaats (personen met beperking of taxi)  €             4.000,00    €             4.000,00  
Verkeersbord in verharding (<5st)  €             2.250,00    €             2.250,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€             6.525,00  
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen  €           27.020,00     €           13.510,00  
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3.9 Lommel: Lommel station - Regionaal Hoppinpunt 

3.9.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Lommel situeert zich in het noordwesten van de provincie Limburg, tussen Mol en Pelt. Het Hoppinpunt 
zelf is gelegen aan het station van Lommel, waarvan de ingang zich bevindt in de Stationsstraat. Het station is 
ver uit het centrum gelegen. De ruimte voor en naast het station wordt ook nu al gebruikt om verschillende modi 
met elkaar te verknopen 
 
 
 
 

Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert.  
 

3.9.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
Op de site zelf, een lus naast de N746 Stationsstraat, is een goede infrastructuur voor voetgangers aanwezig. In 
de omliggende straten is deze onbestaande.  

 
 
Het station is goed bereikbaar met de fiets via de N746 Stationsstraat 
waar fietspaden liggen en via een fietspad aan het einde van de 
tweede lus van de stationsparking, dat aansluiting geeft op 
achterliggende woonwijken en van daaruit ook op het centrum.  
 
 
 
 

 
 

  

Figuur 57: Situering Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Foto 50: Fietspad vertrekkend aan stationsparking Lommel 
@Bron: stad Lommel 
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Langsheen het station wordt de F71 gepland, ook wel gekend als de IJzeren Rijnroute. Het tracé is nog 
grotendeels niet befietsbaar en zal Hamont-Achel verbinden met Mol via Neerpelt, Overpelt en Lommel. De 
timing voor de aanleg van deze fietssnelweg is momenteel niet bekend.  
De groene lijnen op bovenstaande kaart vormen het BFF. Deze zijn echter niet correct, ze worden aangepast in 
het kader van de rondweg in het centrum van Lommel. Zowel de rondweg als de Hees krijgen een functionele 
functie (zie kleine kaart op figuur). 
 
Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N746 Stationsstraat en de N746 Kattenbos.  
 
Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 
Mobiliteitsaanbod  

 
Figuur 59: Situatieschets Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: stad Lommel 
 

Figuur 58: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 + Wijziging BFF VVRR 14/12/2020 
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Openbaar vervoer 
Vanuit het station zijn er regelmatige busverbindingen naar bestemmingen in de regio. 
Aan het station ligt de halte IR Station, waar de belbus halt houdt. De reguliere lijnverbinding gebeurt via de halte 
Station, die vlakbij gelegen is op de N746 Stationsstraat.  
 
De volgende buslijnen hebben een halte vlak bij het station van Lommel: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers 
pre-

covid/maand 
Lommel – Beringen KN-AN 60’/extra 

spits 
58 n.v.t. 66 

Beringen – Lommel  KN-AN 60’/extra 
spits 

58 n.v.t. 50 

Lommel Oost KN-AN Belbus 711 n.v.t. n.v.t. 
Lommel Zuid KN-AN Belbus 712 n.v.t. n.v.t. 
Lommel West KN-AN Belbus 713 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 27: Busverbindingen Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: De Lijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het station van Lommel ligt langs spoorlijn 19 Mol – Neerpelt – Hamont en heeft op werkdagen volgende 
verbindingen: 

Lijn  Type Frequentie Amplitude # Opstappers 
/weekdag 2020 

Antwerpen-Centraal – 
Hamont   

KN 60’ 06.00 – 23.30 uur  
303 

Brussel-Zuid – Mol – 
Neerpelt  

KN 1x/dag n.v.t.  

Tabel 28: Treinverbindingen op werkdagen Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: NMBS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 60: Busverbindingen Lommel Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momenteel zijn er 270 fietsenstallingen aanwezig, waarvan 264 overkapte dubbelzijdige hoog-laagrekken en een 
rail met 6 plaatsen voor brommers en bakfietsen. In normale tijden zijn de fietsenstallingen bijna allemaal volzet, 
en een uitbreiding dringt zich dan ook op. In overleg met de NMBS zullen er tegen 2025 in totaal 390 stallingen 
beschikbaar zijn. De exacte locatie voor de uitbreiding moet nog vastgelegd worden. Volgens de richtlijnen 
zouden er 100 à 500 plaatsen gecreëerd moeten worden. Deze doelstelling wordt nu dus al behaald. Er is al een 
beperkte ruimte voor buitenmaatse fietsen, maar het is aanbevolen om hiervoor meer plaatsen te voorzien.  
 
De 8 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, krijgen een plek naast de bestaande stallingen, waar recent 
de Blue Bikes werden geplaatst. Het aantal deelfietsen kan afhankelijk van het gebruik in de toekomst verhoogd 
worden naar 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarlijks organiseert de NMBS reizigerstellingen 
in de stations. Deze tellingen zijn het resultaat 
van een korte observatie in de tijd, wat 
onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt. In 2020 
stapten er gemiddeld 303 personen per weekdag 
op de trein in Lommel.  De tabel hiernaast 
vermeldt het aantal reizigers in de pre-covid 
periode.  
 
 

Figuur 61: Reizigerstellingen station Lommel 
@Bron: NMBS, Wikipedia 

Foto 52: Fietsenstalling tussen bushalte en stationsgebouw 
@Bron: stad Lommel 

Foto 51: Fietsenstalling tussen stationsgebouw en 
autoparking 
@Bron: stad Lommel 
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Auto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

Figuur 62: Parkeerlussen aan Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Foto 53: Parkeerlussen aan Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: stad Lommel 

De ruime parking is aangelegd in 3 lussen. Zoals gevraagd 
door het STOP-principe bevinden de fietsenstallingen 
zich dichter bij de ingang van het station. De 
parkeerplaatsen voor mindervaliden en een zone voor 
kortparkeren werden vlak bij de ingang van het station 
ingericht. 
 
 
 
 

Foto 54: Zone voor kortparkeren voor het stationsgebouw Lommel 
@Bron: stad Lommel 

Foto 56: Ticketautomaten Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: stad Lommel 

Foto 55: Stationsbuffet Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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Er zijn ticketautomaten van zowel De Lijn als de NMBS op de site. Het stationsbuffet zorgt voor drank- en 
eetgelegenheid. Er bevindt zich ook een postbus en een boekenruilkast op de site. En recent werd er ook nog 
een pakjesautomaat geïnstalleerd. 
 
Oriëntatie 

 
Op de N746 Stationsstraat is er signalisatie naar het station. De aanwezigheid van de overweg en een bord en 
een zuil van de NMBS brengen het station in het straatbeeld, ook al ligt de site wat verwijderd van de gewestweg. 
Door het plaatsen van een Hoppinzuil tegen de N746 Stationsstraat zal de zichtbaarheid nog vergroten en wordt 
duidelijk dat het een combimobiliteitszone betreft.  
 
Op de site zelf wordt enkel analoog gecommuniceerd door De Lijn en de NMBS. Er is dus geen real time informatie 
over verwachte aankomsttijden. Op de treinperrons is er wel digitale informatie. 
 
Ruimtelijke integratie  
 
Qua ruimtelijke integratie is er een duidelijk verschil tussen de stationssite en de bushaltes langsheen de N746 
Stationsstraat. 
 
Op de site van het station is de belbushalte toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. Er liggen 
ook blindengeleidingstegels langs het station. Een aandachtspunt hierbij is dat er geen obstakels geplaatst mogen 
worden op deze tegels.  
In het station is er geen assistentie voorzien voor rolstoelgebruikers. Zij kunnen per taxi overgebracht worden 
naar een station waar men wel assistentie kan aanbieden. 
De stationsomgeving bevindt zich volledig naast de gewestweg en heeft een duidelijke circulatie. Dit creëert een 
veilige omgeving voor alle gebruikers van de site. Een mogelijke verbetering is om verlichting aan te brengen op 
de achterste parkeerplaats en het fietspad dat vanaf de tweede parkeerlus vertrekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 58: Signalisatie naar Lommel Station 
@Bron: stad Lommel 

Foto 57: Analoge informatie hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: stad Lommel 

De bushalte Station richting Beringen kan 
bereikt worden zonder de gewestweg over te 
steken.  
De halte is niet toegankelijk voor mensen met 
een motorische of een visuele handicap. Er is 
geen enkele voorziening aan de bushalte zoals 
een zitmogelijkheid of een vuilnisbakje. Ook 
een aanrijdbare boordsteen ontbreekt. 
 
 Foto 59: Bushalte Station richting Beringen 

@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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Er is nog heel veel werk om deze haltes op een aanvaardbaar niveau te brengen als onderdeel van het 
Hoppinpunt. 
 
Infrabel zal in 2021 van start gaan met een studie om de overweg op de N746 Stationsstraat te vervangen door 
een alternatief, waarschijnlijk een tunnel. Dit zal de hele stationsomgeving hertekenen. De aanpassingen die nu 
op korte termijn worden gerealiseerd mogen een lange termijnontwikkeling niet hypothekeren. 
 
  

Om de bushalte Station richting Lommel te  
bereiken, moet je de gewestweg N746 
Stationsstraat oversteken en er is geen 
voetpad naar de halte. Er is wel een zebrapad 
ter hoogte van het station.  
 
De halte is niet toegankelijk voor mensen met 
een motorische of een visuele handicap. Er is 
geen enkele voorziening aan de bushalte zoals 
een zitmogelijkheid of een vuilbakje. Ook een 
aanrijdbare boordsteen ontbreekt. 
 
 

Foto 60: Bushalte Station richting Lommel 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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3.9.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
 
Het station van Lommel voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor Hoppinpunten: er zijn 
parkeerplaatsen voor personen met een beperking en er is al een fietsenstalling met ruimte voorzien voor 
buitenmaatse fietsen. Deze fietsenstalling wordt uitgebreid om deelfietsen te voorzien. Daarnaast zullen er ook 
fietskluizen worden voorzien waarin elektrische fietsen kunnen worden opgeladen.  

Om aan alle minimumvereisten te voldoen is het essentieel dat de bushalte toegankelijk wordt ingericht. 
Daarnaast dient er ook een Hoppinzuil en infrastructuur voor data -uitwisseling geplaatst te worden. Deze wordt 
tegen de gewestweg geplaatst zodat de site herkenbaar is voor passanten. Dit kan aangevuld worden met een 
tweede zuil centraler in het station.  

Op vlak van diensten beschikt het station over ticketautomaten van zowel De Lijn als de NMBS.  

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief aan het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts suggestief en volgen het principe dat de meest duurzame modi 
‘eerst’ komen op het Hoppinpunt 
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.   
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

behalve op de bushaltes 
- Drank / eetopties 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
- Krantenwinkel 

Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

en trein 
- Goed toegankelijk voor alle 

gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen, niet voor de 
bushaltes Station 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt, uitgezonderd 
achterste parkeerlus 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 29: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: STG 
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Figuur 63: Schets uitwerking Hoppinpunt Lommel Station 
@Bron: STG 
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3.9.4 Kostenraming  
 
Het station van Lommel is een regionaal Hoppinpunt waarvan de gronden in eigendom van derde zijn. De 
gemeente kan hier beroep doen de subsidie voor mobipunten indien er een beheersovereenkomst is afgesloten 
tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. De subsidie betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot 
maximum 250.000 €.  
 
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kost voor laadpaal en markeringen voor deelwagens is hier mee opgenomen maar is 
geen minimumvereiste. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals 
de toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 
 

Raming Station Lommel - regionaal Hoppinpunt (excl BTW) 
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente 

Minimumvereisten  
Uitrusting deelfietsen  €             1.200,00    €             1.200,00  
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)  €           10.000,00    €           10.000,00  
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren 
op de rijbaan  €           31.000,00    €           31.000,00  
Werfsignalisatie  €             1.500,00    €             1.500,00  
Onvoorziene kosten (10%)  €             4.370,00    €             4.370,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€           24.035,00  
Totaal minimumvereisten  €           48.070,00     €           24.035,00  
      

Inclusief aanbevelingen 
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen)  €             5.500,00    €             5.500,00  
Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)  €             1.300,00    €             1.300,00  
Uitrusting fietskluis (incl. laadstation) (<20m²)  €             5.250,00    €             5.250,00  
Aansluitingen voor fietskluis  €                500,00    €                500,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€             6.275,00  
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen  €           60.620,00     €           30.310,00  
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3.10 Maaseik: Halte Maaseik Van Eycklaan - Regionaal Hoppinpunt 

3.10.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Maaseik situeert zich in het uiterste oosten van de provincie Limburg, tussen Genk en Roermond. Het 
Hoppinpunt zelf is gelegen op de Van Eycklaan. De halte is aan de rand van het centrum gelegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert.  
 

3.10.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 64: Situering Hoppinpunt Maaseik Van Eycklaan 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 

Er is een goed uitgebouwde voetgangersinfrastructuur in de omgeving, alhoewel de 
voetpaden in de Van Eycklaan eerder smal zijn. Obstakels vermijden op het voetpad 
is ook een aandachtspunt. 
 
 
 
 
 
 

Foto 61: Voetgangersinfrastructuur omgeving Hoppinpunt Maaseik Van Eycklaan 
@Bron: stad Maaseik 
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De site is goed bereikbaar met de fiets vanuit alle richtingen. Er zijn fietspaden aangelegd langsheen de Van 
Eycklaan zelf en de gewestwegen N78b Venlosesteenweg en N762 Weertersteenweg. Verder wordt er in de 
woonwijken gekozen voor gemengd verkeer. 
 
Langs de Van Eycklaan zelf loopt er geen route van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De straat 
sluit aan op enerzijds de N78b Venlosesteenweg, waarover een hoofdroute van het BFF loopt, en anderzijds de 
N762 Weertersteenweg waarover een functionele route loopt.  
De F751 As – Maaseik, ook gekend als de Kolenspoorroute, is de enige fietssnelweg in Maaseik. Deze vertrekt via 
de Spoorwegstraat in Maaseik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De halte is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N78b Venlosesteenweg, de N762 
Weertersteenweg en de N773  Koning Albertlaan/Koningin Astridlaan.  
 
Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 
Mobiliteitsaanbod  
De halte ligt nu nog langs de Van Eycklaan, maar zal verhuizen naar een nieuwe locatie. De huidige parking voor 
het Cultureel Centrum, net achter de rotonde, wordt omgevormd naar een Hoppinpunt. Er is hiervoor al een 
voorontwerp gemaakt, dat besproken wordt in punt 3.10.3. 

Figuur 65: Fietsroutenetwerk omgeving Maaseik Van Eycklaan 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Figuur 66: Nieuwe locatie Hoppinpunt Maaseik Van Eycklaan 
@Bron: STG 

Openbaar vervoer 
De volgende buslijnen stoppen aan de bushalte Van Eycklaan: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Maaseik – Genk  KN-AN 60’/extra 
spits 

11 n.v.t.  

Maaseik – Hasselt  KN-AN 3 ritten 
ochtendspits 

11 n.v.t.  

Leopoldsburg – Maaseik  KN-AN Spitsritten 
van lijn 302 

14 n.v.t.  

Maaseik – Molenbeersel KN-AN spitsritten 15 n.v.t. 3.237 
Maaseik – Hasselt  KN-AN 60’ 16 n.v.t.  
Maastricht/Maaseik - 
Hasselt 

KN-AN 30’ 45 n.v.t.  

Maaseik – Tongeren KN-AN spitsritten 61 n.v.t.  
Maaseik – Brussel  KN-AN spitsritten 178 n.v.t.  
Maaseik – Geel  KN-AN 60’ 302 n.v.t.  
Kinrooi – Maaseik  KN-AN Belbus 720 n.v.t. n.v.t. 
Maaseik – Dilsen KN-AN Belbus 721 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 30: Busverbindingen Hoppinpunt Maaseik Van Eycklaan 
@Bron: De Lijn 
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Fiets 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momenteel staan er geen fietsenstallingen aan de halte en moet de fiets geparkeerd worden aan het Cultureel 
Centrum. Daar bevinden zich 84 fietsenstallingen, met name niet-overkapte hoog-laagrekken met nietjes. Dit zijn 
voldoende plaatsen om de huidige behoefte te dekken. Volgens de richtlijnen zouden er 30 à 100 plaatsen 
gecreëerd moeten worden. Deze doelstelling wordt nu dus al behaald. Er moet nog ruimte voorzien worden 
specifiek voor buitenmaatse fietsen. De 8 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, krijgen een plek aan 
het Cultureel Centrum. Het aantal deelfietsen kan afhankelijk van het gebruik in de toekomst verhoogd worden 
naar 16. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 62: Fietsenstalling aan Cultureel Centrum Maaseik 
@Bron: stad Maaseik 

Figuur 67: Busverbindingen Maaseik Openbaar vervoerplan 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Auto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diensten 
Er zijn drank- en eetopties in de onmiddellijke omgeving. Daarnaast bevinden ook het Cultureel Centrum en een 
middelbare school zich in de nabijheid van de halte. Verder zijn er zeer weinig diensten terug te vinden vlak bij 
de halte. 
 
Oriëntatie 
De bushalte is naast de openbare weg gelegen, maar door de minimale inrichting is het niet opvallend in het 
straatbeeld. Door het plaatsen van een Hoppinzuil op een goed zichtbare plaats op de nieuwe locatie zal de 
combimobiliteitsfunctie van de site beter in beeld gebracht worden. 
 
Er wordt door De Lijn op een analoge manier geïnformeerd. Er is dus geen real time informatie over de verwachte 
aankomsttijden beschikbaar. 
 
Ruimtelijke integratie  
De halte is niet toegankelijk voor personen met een motorische handicap. Er zijn ook geen voorzieningen voor 
blindengeleiding. De meest basale infrastructuur ontbreekt: er zijn geen vuilnisbakjes, zitplaatsen of 
schuilhuisjes. Het opschuiven van de locatie biedt een grote kans om een goed ontwikkelde infrastructuur uit te 
bouwen. 
 
  

Parking voor auto’s is voorhanden rond het Cultureel Centrum. Er zijn ook 
plaatsen voor mindervaliden beschikbaar. De route tussen de parking en de 
bushalte is echter niet geschikt voor een vlotte overstap van 
rolwagengebruikers. De verhuis van de halte naar de site van het Cultureel 
Centrum zal een meerwaarde zijn voor mensen met een motorische handicap. 
 
Er wordt aanbevolen om ruimte te voorzien voor deelwagens en voor laadpalen 
voor elektrische wagens om de inrichting toekomstgericht te maken 
 
 
 
 

Foto 63: Parkeerplaats mindervaliden aan Cultureel Centrum Maaseik 
@Bron: stad Maaseik 
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3.10.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Het busstation aan de Van Eycklaan zal grondig heraangelegd worden waarbij het Hoppinpunt geïntegreerd 
wordt in het ontwerp. Het huidige ontwerp kan mogelijks nog veranderen maar bevat wel alle 
minimumvereisten (toegankelijke haltes, fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen en deelfietsen en 
een Hoppinzuil) die nodig om van een volwaardig Hoppinpunt te kunnen spreken. De deelfietsen van Vervoer Op 
Maat kunnen in afwachting van de heraanleg aangeboden worden in de bestaande fietsenstalling.  

In functie van verdere iteraties van het ontwerp wordt vanuit deze Unieke Verantwoordingsnota volgend advies 
geformuleerd op het ontwerp:  

- Indien de mogelijkheid zich voordoet om aan de westelijke zijde van het cultureel centrum een grote 
fietsenstalling te voorzien waarin alles gebundeld wordt, geniet dit de voorkeur ten opzichte van de huidige 
plannen. Op die manier ontstaat een Hoppinpunt waarin de oriëntatie gemakkelijker loopt en waarbij de 
verschillende diensten gebundeld worden rond de Hoppinzuil. Gezien er in de onmiddellijke nabijheid van 
het cc verschillende parkings aanwezig zijn, lijkt het mogelijk om de parkeerplaatsen die verdwijnen op te 
vangen.  

- Indien er toch voor een gespreide plaatsing van fietsenstallingen wordt gekozen is het van belang dat er een 
goede geleiding is tussen de stallingen en dat fietsers zich eenvoudig en conflictvrij kunnen verplaatsen 
tussen deze stallingen.   

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief voor het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien.  
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.   
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

- Drank / eetopties 
Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 

- Krantenwinkel 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

en trein 
- Goed toegankelijk voor alle 

gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 31: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Maaseik Van Eycklaan 
@Bron: STG 
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Een concreet voorontwerpplan werd reeds uitgetekend.  

 
Figuur 68: Voorontwerp Hoppinpunt Maaseik Van Eycklaan 
@Bron: stad Maaseik 
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3.10.4 Kostenraming 
 
De halte Van Eycklaan te Maaseik is een regionaal Hoppinpunt gelegen aan een gemeenteweg. De subsidie voor 
mobipunten is hier dus van toepassing en betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van 
250.000 €.  
 
Gezien het ontwerp nog in opmaak is geeft de geraamde kostprijs slechts de vaste prijs van de ingrepen die 
losstaan van het ontwerp, in dit geval de Hoppinzuil. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil 
zeggen dat bijvoorbeeld de hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt 
aangepakt kunnen worden. De subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 
 

Raming Maaseik - regionaal Hoppinpunt (excl BTW) 
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente 

Minimumvereisten  
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)  €           10.000,00    €           10.000,00  
Werfsignalisatie  €             1.500,00    €             1.500,00  
Onvoorziene kosten (10%)  €             1.150,00    €             1.150,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€             6.325,00  
Totaal minimumvereisten  €           12.650,00     €             6.325,00  
      

Inclusief aanbevelingen 
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen)  €           11.000,00    €           11.000,00  
Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)  €             1.300,00    €             1.300,00  
Uitrusting fietskluis (incl. laadstation) (<20m²)  €             5.250,00    €             5.250,00  
Aansluitingen voor fietskluis  €                500,00    €                500,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€             9.025,00  
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen  €           30.700,00     €           15.350,00  
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3.11 Maasmechelen: Halte Maasmechelen Centrum – Gemeenteplein - Regionaal 
Hoppinpunt 

We verwijzen naar de aparte unieke verantwoordingsnota, die reeds eerder voor dit Hoppinpunt werd 
opgemaakt. 
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3.12 Oudsbergen: Opglabbeek Industrieweg  - Lokaal Hoppinpunt 

3.12.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De gemeente Oudsbergen situeert zich in het oosten van de provincie Limburg, tussen Beringen en Maaseik. Het 
Hoppinpunt zelf bestaat uit 2 bushaltes op de Weg naar Zwartberg, aan weerszijde van de straat ter hoogte van 
de Kringwinkel Maasland. Het is gelegen aan een industriële zone tussen de woonkernen van Opglabbeek en 
Opglabbeek Nieuwe Kempen in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt, dat lokale verplaatsingen faciliteert. 
 

3.12.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
Het mobipunt bevindt zich langs een industriële zone tussen de woonkernen van Opglabbeek en Nieuwe 
Kempen. Gezien de ligging zijn er geen voetpaden in de omgeving van het mobipunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs de Weg naar Zwartberg loopt een functionele route van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. 
Deze sluit enerzijds aan op de N730 Weg naar Gruitrode/Weg naar As met een hoofdroute van het BFF en 
anderzijds op de N76 Weg naar Meeuwen/Weg naar Zwartberg met een functionele fietsroute. 

  

Figuur 69: Situering Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd juli 2021 
 

De halte is per fiets goed bereikbaar via de fietspaden 
langsheen de Weg naar Zwartberg 
 
 
 

Foto 64: Fietsinfrastructuur omgeving Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
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In de onmiddellijke omgeving is er geen fietssnelweg. De meest nabije fietssnelweg is de F75 waarop aangesloten 
kan worden via de N76 Weg naar Zwartberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mobipunt is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N76 Weg naar Meeuwen/Weg naar 
Zwartberg en de N730 Weg naar Gruitrode/Weg naar As.  
 
Beschrijving van de site 
 

 
Foto 65: Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd juli 2021 
 
Het Hoppinpunt bestaat uit 2 bushaltes langsheen de Weg naar Zwartberg. De bus halteert naast de rijbaan. 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 
 
 
 
 
 
Mobiliteitsaanbod  

Figuur 70: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd juli 2021 
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Figuur 71: Situatieschets Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg 
@Bron: gemeente Oudsbergen 
 
Openbaar vervoer 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Oudsbergen Industrieweg (richting Louwel): 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Genk Station – Opglabbeek 
Nieuwe Kempen 

KN-AN 60’ G8 n.v.t. 24 

Tabel 32: Busverbindingen Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg richting Louwel 
@Bron: De Lijn 
 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Oudsbergen Industrieweg (richting Genk Station): 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Opglabbeek Nieuwe Kempen – 
Genk Station  

KN-AN 60’ G8 n.v.t.  
206 

Opglabbeek – Genk   KN-AN 1 spitsrit 44 n.v.t.  
Tabel 33: Busverbindingen Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg richting Genk Station 
@Bron: De Lijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiets 

Figuur 72: Busverbindingen Oudsbergen (Opglabbeek) Openbaar Vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Er zijn op dit moment geen fietsenstallingen aan de halte.  
Voor het plaatsen van de 8 deelfietsen, die in eerste instantie voorzien zijn indien er voldoende interesse is vanuit 
de bedrijven in de omgeving, zal een nieuwe stalling gezet worden op een perceel waarvan de gemeente zelf 
eigenaar is. Het perceel is groot genoeg om ook ruimte te voorzien voor het parkeren van private fietsen en 
buitenmaatse fietsen. Volgens de richtlijnen zouden er 25 à 35 gewone fietsenstallingen voorzien moeten 
worden. 
 
Auto 
Er is geen openbare parking aanwezig in de nabijheid van de haltes. Gezien de ligging van het mobiliteitspunt en 
de nadruk op de last mile is dit geen prioriteit. Deelwagens worden ter beschikking gesteld in het centrum, en 
zullen aan deze halte niet aangeboden worden. Indien er parking wordt voorzien, moet er wel plaats voorzien 
worden voor parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. 
 
Diensten 
In de onmiddellijke omgeving van het Hoppinpunt zijn er geen diensten gezien de ligging aan een industriezone. 
Voor diensten moet men zich naar de kernen van Opglabbeek of Nieuwe Kempen begeven. 
 
Oriëntatie 
De haltes liggen vlak naast de rijbaan en zijn dus goed zichtbaar van op de openbare weg. Het plaatsen van een 
Hoppinzuil zal de combimobiliteitsfunctie van de site in beeld brengen. 
 
Aan de halte zelf wordt door De Lijn analoog geïnformeerd over de dienstverlening. Er is dus geen real time 
informatie over verwachte aankomsttijden.    
 
Ruimtelijke integratie  
De haltes zijn bereikbaar met een rolwagen via het fietspad, maar er ontbreekt een aanrijdbare boordsteen. De 
halte richting Louwel is toegankelijk met een hellend vlak, de andere rijrichting niet. Er zijn nergens tegels 
voorzien voor de begeleiding van mensen met een visuele beperking. 
 
De halte richting Genk is voorzien van een schuilhuisje en een vuilnisbak. In de andere rijrichting is er geen enkele 
infrastructuur voorzien aan de halte. 
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3.12.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
De huidige halte aan de Industrieweg in Oudsbergen voldoet momenteel niet aan de minimumvereisten van een 
lokaal Hoppinpunt. De bestaande bushaltes dienen toegankelijk ingericht te worden, het is ook aanbevolen om 
langs beide kanten wachtaccommodatie te voorzien. Daarnaast beschikt het punt nog niet over een 
fietsenstalling. Het perceel aan de noordelijke halte biedt voldoende ruimte om een grote fietsenstalling te 
realiseren met ruimte voor buitenmaatse fietsen en deelfietsen.  

Daarnaast moet er ook nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data -uitwisseling geplaatst worden. De 
Hoppinzuil staat in het voorontwerp ingetekend aan het busperron tegenover de Kringloopwinkel.  

Gezien het Hoppinpunt vooral gericht lijkt op the last mile naar het werk, lijkt het niet nodig om andere 
mobiliteitsdiensten aan te bevelen op dit punt.  

Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een lokaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.   
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Lokale OV-verbinding is voorzien 

in OV-plan 2021* 
 

Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen 

- Kwalitatieve en diefstalveilige 
fietsenstallingen zo dicht 
mogelijk bij perron, voorkeur 
voor nietjes 

Auto - Parkeerplaatsen indien nodig, 
waarbij er voorbehouden 
plaatsen voor personen met een 
beperking worden voorzien 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Deelwagens 

Aanvulling diensten 
Wachtaccommodatie  - Zitplaats beschut tegen regen en 

wind 
- Eventueel drank/eetopties 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
- Duidelijke zichtbaarheid in het 

straatbeeld 
- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
 

Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog  
Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijk voor alle gebruikers 

- Oversteekvoorzieningen 
- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 34: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg 
@Bron: STG 
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Figuur 73: Schets uitwerking Hoppinpunt Oudsbergen Industrieweg 
@Bron: STG 
 
 
  





Oudsbergen: Opglabbeek Industrieweg  - Lokaal Hoppinpunt   

Unieke Verantwoordingsnota  137 

3.12.4 Kostenraming  
 
De halte Opglabbeek Industrieweg te Oudsbergen is een Lokaal Hoppinpunt gelegen aan een gemeenteweg. De 
subsidie voor mobipunten is hier dus van toepassing voor 100 % van de subsidiabele kosten tot een maximum 
van 50.000 €.  
 
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals 
de toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 
 

 
 

  

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch) 10.000,00€            10.000,00€            
Uitrusting deelfietsen 1.200,00€              1.200,00€              
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken) 18.000,00€            18.000,00€            
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken) 6.750,00€              6.750,00€              
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(2) 170,00€                 170,00€                 
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte 
haltehaven, indien driehoeken in steen 39.000,00€            39.000,00€            
Werfsignalisatie 250,00€                 250,00€                 
Onvoorziene kosten (10%) 7.537,00€              7.537,00€              
Subsidie mobipunt (100 %) 82.907,00-€            
Totaal minimumvereisten 82.907,00€            -€                       

Raming Oudsbergen - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)

Minimumvereisten 
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3.13 Peer: Halte Peer Pol Kip - Lokaal Hoppinpunt 

3.13.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Peer situeert zich in het noordoosten van de provincie Limburg, tussen Leopoldsburg en Bocholt. Het 
Hoppinpunt zelf bestaat uit 2 bushaltes op de N73B Oudestraat, aan weerszijde van de straat ter hoogte van de 
rotonde met aansluiting naar de Molenstraat, de Deusterstraat en Burkel. Het is gelegen aan de rand van het 
stadscentrum, net buiten de vesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 74: Situering Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt, dat lokale verplaatsingen faciliteert. 
 

3.13.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
Het mobipunt bevindt zich aan de rand van de stedelijke kern. Gezien de ligging is er een goede infrastructuur 
voor voetgangers in de omgeving van het mobipunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De straten die uitkomen op de rotonde zijn voorzien van 
fietsinfrastructuur alhoewel niet overal even kwalitatief van 
aard. 
 
Op de N73b Oudestraat zelf wordt er gekozen voor gemengd 
verkeer net zoals in de centrumstraten. 
 

Foto 66: Voetgangers- en fietsinfrastructuur omgeving Hoppinpunt 
Peer Pol Kip 
@Bron: stad Peer 
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Langs de N73b Oudestraat loopt een functionele route van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Deze 
sluit aan op andere functionele routes via de Molenstraat, N73b Baan naar Bree, Deusterstraat en 
Wittesteenstraat. De hoofdroute loopt over de N73 Noordweg. In de onmiddellijke omgeving is er geen 
fietssnelweg. De meest nabije fietssnelweg is de F74 Hasselt – Pelt – Eindhoven, ook gekend als de Spoorlijn 18-
route, waarop aangesloten kan worden via de N73 Peerderbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mobipunt is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N73 Peerderbaan/Noordweg en de N73b 
Oudestraat/Baan naar Bree.  
 
Beschrijving van de site 
 

 
Foto 67: Overzicht Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
 
Het Hoppinpunt bestaat uit 2 bushaltes langsheen de N73b Oudestraat. De site wordt hieronder meer in detail 
besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de prestatie-eisen. 
 
 
 
 
Mobiliteitsaanbod  

Figuur 75: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd augustus 2021 
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Figuur 76: Situatieschets Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: stad Peer 
 
Openbaar vervoer 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Peer Pol Kip (richting Genk): 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Geel – Maaseik  KN-AN Spitsritten 
van lijn 302 

14 n.v.t.  

Neerpelt – Genk  KN-AN 60’/extra 
spits 

33 n.v.t.  

Neerpelt/Hamont – Hasselt  KN-AN 60’/extra 
spits 

48 n.v.t.  

Antwerpen – Bocholt  KN-AN 1 rit 
avondspits 

68 n.v.t. 3.337 

Kleine Brogel – Hasselt  KN-AN Spitsritten 283 n.v.t.   
Geel – Maaseik  KN-AN 60’ 302 n.v.t.  
Hechtel – Gruitrode KN-AN Spitsritten 402 n.v.t.   
Peer Belbus n.v.t. 752 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 35: Busverbindingen Hoppinpunt Peer Pol Kip (richting Genk) 
@Bron: De Lijn 
 
De volgende buslijnen stoppen aan de halte Peer Pol Kip (richting Geel): 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers pre-
covid/maand 

Maaseik – Geel  KN-AN Spitsritten 
van lijn 302 

14 n.v.t.  
 

Genk – Neerpelt   KN-AN 60’/extra 
spits 

33 n.v.t.  

Hasselt – Neerpelt/Hamont KN-AN 60’/extra 
spits 

48 n.v.t.  
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Bocholt – Antwerpen  KN-AN 1 rit 
ochtendspits 

68 n.v.t. 3.513 

Hasselt – Kleine Brogel KN-AN Spitsritten 283 n.v.t.  
Maaseik – Geel  KN-AN 60’ 302 n.v.t.  
Gruitrode – Hechtel  KN-AN Spitsritten 402 n.v.t.  
Peer Belbus n.v.t. 752 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 36: Busverbindingen Hoppinpunt Peer Pol Kip (richting Geel) 
@Bron: De Lijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn op dit moment 10 niet-overkapte 
wielbuigers als fietsstalling aan de halte, wat 
voldoende is voor het actuele gebruik. Volgens de 
richtlijnen zouden er in totaal 30 à 100 gewone 
fietsstallingen voorzien moeten worden. 
De 8 deelfietsen, die in eerste instantie voorzien 
zijn, worden geplaatst in de fietsenstalling aan de 
zuidelijke kant. Dit aantal kan verhoogd worden 
naar 16, afhankelijk van het gebruik. Hier moet 
ook ruimte voorzien worden voor buitenmaatse 
fietsen.  
 

Foto 68: Fietsenstallingen aan Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: stad Peer 

Figuur 77: Busverbindingen Peer Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto’s kunnen geparkeerd worden op het middeneiland van de rotonde. Hier werd ook een parkeerplaats voor 
personen met een beperking aangelegd, evenals naast de noordelijke halte. Plaatsen met een laadvoorziening 
zijn niet aanwezig in de buurt van het Hoppinpunt. Het middeneiland wordt in de toekomst hertekend. Het is 
aan te raden om op dat moment ook plaats voor een deelwagen en elektrische laadvoorzieningen te voorzien. 
Er kunnen op dat moment ook nog parkeerplaatsen omgevormd worden naar fietsenstallingen.  
 
Diensten 
In de onmiddellijke omgeving van het Hoppinpunt zijn er meerdere drank- en eetopties. Verder zijn er ook 
bankkantoren, supermarkten en diverse ketenwinkels in de nabije omgeving.  
 
Oriëntatie 
De haltes liggen vlak naast de rijbaan en zijn dus goed zichtbaar van op de openbare weg. Het plaatsen van een 
Hoppinzuil zal de combimobiliteitsfunctie van de site in beeld brengen. 
 
Aan de halte zelf wordt door De Lijn analoog geïnformeerd over de dienstverlening. 
 
Ruimtelijke integratie  
 

Vanuit het middeneiland werden doorsteekjes aangelegd naar de haltes. Er ontbreekt echter een zebrapad om 
voetgangers veilig naar de overkant te brengen. 
 
De noordelijke halte is toegankelijk mits assistentie voor mensen met een motorische handicap. Voor visueel 
beperkte mensen zijn er geen maatregelen genomen zoals het leggen van begeleidingstegels. Ook een 
aanrijdbare boordsteen ontbreekt.  
 
 

Foto 69: Autoparkeerplaatsen Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron:stad Peer 

Foto 70: Voetgangersdoorsteekjes naar Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
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3.13.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
De halte Pol Kip in Peer beschikt slechts over beperkte ruimte om de verschillende minimumvereisten voor een 
Hoppinpunt te kunnen voorzien. Een eerste vereiste is dat de bestaande bushaltes toegankelijk worden 
aangelegd. Er zijn reeds parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aanwezig. Door een woonproject ter 
hoogte van de noordelijke halte moet de parkeerplaats die zich daar bevindt verplaatsen.  

Het project maakt ook dat de vereiste fietsenstallingen en de Hoppinzuil (met infrastructuur voor data 
uitwisseling) in het zuiden dienen voorzien te worden.  Binnen de fietsenstalling moet er ruimte zijn voor 
buitenmaatse fietsen en deelfietsen.  

De halte Peer Pol Kip voldoet reeds aan de minimumvereiste voor Hoppinpunten m.b.t. parkeerplaatsen voor 
personen met een beperking.  

Tenslotte is het een algemene aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze 
versterken het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief voor het private 
wagenbezit. Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal 
laadpalen te voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts indicatief en met de kanttekening dat een veilige 
oversteek op het rond punt naar de parking altijd gegarandeerd moet worden.  
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* bestaande voorzieningen 
 
 
 

 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Lokale OV-verbinding is voorzien 

in OV-plan 2021* 
 

Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen 

- Kwalitatieve en diefstalveilige 
fietsenstallingen zo dicht 
mogelijk bij perron, voorkeur 
voor nietjes 

Auto - Parkeerplaatsen indien nodig, 
waarbij er voorbehouden 
plaatsen voor personen met een 
beperking worden voorzien 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Deelwagens 

Aanvulling diensten 
Wachtaccommodatie  - Zitplaats beschut tegen regen en 

wind 
- Eventueel drank/eetopties 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
- Duidelijke zichtbaarheid in het 

straatbeeld 
- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
 

Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog  
Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijk voor alle gebruikers 

- Oversteekvoorzieningen 
- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

Tabel 37: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: STG 
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Figuur 78: Schets uitwerking Hoppinpunt Peer Pol Kip 
@Bron: STG 
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3.13.4 Kostenraming 
 
De halte Peer Pol Kip is een lokaal Hoppinpunt (deels) gelegen aan een gewestweg. De kosten worden betaald 
door het Gewest, met uitzondering van zaken die traditioneel door gemeenten worden betaald zoals voetpaden, 
DWA, straatmeubilair, schuilhuisjes, vuilbakken, … zoals dit nu ook het geval is voor de aanleg van de haltes van 
De Lijn. Indien een deel van de handelingen gebeuren op gronden van de gemeente kan de subsidie voor 
mobipunten aangevraagd worden. In dat geval is er een subsidie van 100% van de subsidiabele kosten, tot een 
maximum van 50.000 €.  
 
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals 
de toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden verkregen op het einde van de werken. 
 

 
 

  

Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken) 10.800,00€            10.800,00€            
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen 
('nietjes')(2) 170,00€                 340,00€                 
Uitrusting deelfietsen 1.200,00€              1.200,00€              
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte 
haltehaven, complex 35.000,00€            35.000,00€            
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte 
haltehaven, indien driehoeken in markering 18.500,00€            18.500,00€            
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L) 7.250,00€              7.250,00€              
Parkeerplaats (personen met beperking verplaatsen) 2.000,00€              2.000,00€              
Werfsignalisatie 1.500,00€              1.500,00€              
Onvoorziene kosten (10%) 7.642,00€              7.642,00€              
Subsidie lokaal mobipunt (100 %) max 50.000 € 84.232,00-€            
Totaal minimumvereisten 84.062,00€            -€                      -€                       

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) 
(2 plaatsen) 5.500,00€              5.500,00€              
Parkeerplaats voor poolwagen (excl. auto) 1.300,00€              1.300,00€              
Subsidie mobipunt (50 %) 3.400,00-€              
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 90.862,00€            3.400,00€              

Raming Peer Pol Kip - Lokaal Hoppinpunt

Minimumvereisten 

Inclusief aanbevelingen
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3.14 Pelt - Interregionaal Hoppinpunt 

Het hoppinpunt te Pelt situeert zich ter hoogte van het station van Neerpelt. De uitwerking van het hoppinpunt, 
inclusief het voorzien van deelfietsen, kadert in een EFRO - project. De studies hiervoor zijn lopende, en men 
schat in dat de werken dit jaar nog kunnen beginnen. Dit project wordt dus bijgevolg niet in deze nota behandeld. 
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3.15 Sint-Truiden: Sint-Truiden station - Regionaal Hoppinpunt 

3.15.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Sint-Truiden situeert zich in het zuiden van de provincie Limburg, tussen Leuven en Maastricht. Het 
Hoppinpunt zelf is gelegen aan het station van Sint-Truiden, waarvan de ingang zich bevindt in de Stationsstraat. 
Het station bevindt zich aan de rand van het centrum, net buiten de vesten. De ruimte voor en naast het station 
wordt ook nu al gebruikt om verschillende modi met elkaar te verknopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert.  
 

3.15.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
Op de site zelf, een lus aan het uiteinde van de Stationsstraat, is een goede infrastructuur voor voetgangers 
aanwezig. In de omliggende straten zijn er ook overal voetpaden aangelegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 79: Situering Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: Google Earth & Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
 

In de Stationsstraat ligt er een dubbelrichtingsfietspad. 
Via het fietspad op de Gorsemweg kan je veilig de parking aan de 
achterkant van het station bereiken. Verder wordt er in de omgeving 
gekozen voor gemengd verkeer. 
 
Langs de gewestwegen N716 Diesterweg en N3e Tiensesteenweg 
liggen smalle aanliggende fietspaden die niet echt uitnodigend zijn 
voor fietsers. 
 
 

Foto 71: Fietsinfrastructuur omgeving Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
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Langs de Prins Albertlaan ligt een hoofdroute van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk via het 
Stationsplein naar de Fabrieksstraat. Deze hoofdroute geeft aansluiting naar Hoepertingen en Wilderen. Via de 
Stationsstraat loopt een functionele route die enerzijds aansluit op de hierboven vermelde hoofdroute en 
anderzijds op de Steenovenstraat die op haar beurt uitgeeft op de gewenste route van fietssnelweg F21 Tienen 
– Sint-Truiden, ook gekend als de IJzerenwegroute, langsheen de N3. De F21 sluit aan op de F741 Hasselt – Sint-
Truiden waarvan het deel langs de N3 ook nog aangelegd moet worden. Ten noorden van Sint-Truiden sluit de 
F21 aan op de F79 Sint-Truiden – Tongeren, ofwel de Fruitspoorroute, die ook nog verder uitgebouwd moet 
worden qua infrastructuur.   
 
Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de N3e Tiensesteenweg en de N716 
Diestersteenweg.  
 
Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 
 
  

Figuur 80: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
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Mobiliteitsaanbod  

 
Figuur 81: Situatieschets Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: stad Sint-Truiden 
 
Openbaar vervoer 
Vanuit het station zijn er regelmatige busverbindingen naar bestemmingen in de regio. De busperrons liggen 
naast elkaar op het plein voor het station. 
De volgende buslijnen hebben een halte aan het station van Sint-Truiden: 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Perron # Opstappers 
pre-

covid/maand 
Sint-Truiden – Hasselt  KN-AN 60’ 5 1  
Sint-Truiden Station – 
Heers/Oreye 

KN-AN spitsritten 26 1 1.646 

Kortenbos – Kozen Kerk KN-AN 60’/30’ spits 52 2 1.577 
Sint-Truiden Belbus n.v.t. S12 2 n.v.t. 
Nieuwenhoven – 
Ordingen 

KN-AN 60’/30’ spits S1 3 1.123 

Avondlijn Sint-Truiden Belbus n.v.t. S10 3 n.v.t. 
Sint-Truiden Belbus n.v.t. S11 3 n.v.t. 
Landen Belbus n.v.t. 730 3 n.v.t. 
Landen – Hasselt  KN-AN 60’/30’ spits 21a 4 3.556 
Sint-Truiden – 
Tongeren 

KN-AN 60’/30’ spits 23a 5 1.902 

Sint-Truiden – Landen KN-AN 60’/30’ spits 42 6 987 
Sint-Truiden – Heers  Belbus n.v.t. 734 6 n.v.t. 
Sint-Truiden – Herk-de-
Stad/Beringen 

KN-AN Spitsritten 30 7  
1.463 

Sint-Truiden – Jeuk  KN-AN Spitsritten 41 7  
Sint-Truiden – Jeuk  Belbus n.v.t. 729 7 n.v.t. 
Gingelom Belbus n.v.t. 731 7 n.v.t. 
Sint-Truiden – Tienen  KN-AN 60’/30’ spits 22/23 8 2.967 
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Sint-Truiden – Tienen KN-AN 60’/30’ spits 313 8  
Sint-Truiden – Geetbets 
– Zoutleeuw 

Belbus n.v.t. 715 8 n.v.t. 

Tabel 38: Busverbindingen Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: De Lijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het station van Sint-Truiden ligt op lijn 21 Genk – Hasselt – Landen en heeft volgende verbindingen: 
Lijn  Type Frequentie Amplitude # Opstappers 

/weekdag 2020 
Genk/Hasselt – Blankenberge  KN 60’/30’ spits 04.30 -  21.45 uur  
Genk – Brussel Zuid  KN piekuurtrein n.v.t. 922 
Genk – Leuven  KN piekuurtrein n.v.t.  

Tabel 39: Treinverbindingen op werkdagen Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: NMBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarlijks organiseert de NMBS reizigerstellingen 
in de stations. Deze tellingen zijn het resultaat 
van een korte observatie in de tijd, wat 
onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt. In 2020 
stapten er gemiddeld 922 personen per weekdag 
op de trein in Sint-Truiden. De tabel hiernaast 
vermeldt het aantal reizigers in de pre-covid 
periode.  
 
 

Figuur 82: Reizigerstellingen station Sint-Truiden 
@Bron: NMBS, Wikipedia 

Foto 72: Busverbindingen Sint-Truiden Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: Vervoerregio Limburg 
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Fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momenteel zijn er 297 fietsenstallingen aanwezig, waarvan 210 overkapte hoog-laagrekken en 87 niet-overkapte 
hoog-laagstallingen. Onder normale omstandigheden is er geen tekort aan stallingen, alhoewel het gebruik van 
de stalling aan de zuidzijde hoog ligt. Op deze plek is dus een uitbreiding te overwegen. Volgens de richtlijnen 
zouden er 500 à 1.000 plaatsen gecreëerd moeten worden. De fysieke mogelijkheid tot uitbreiding moet voorzien 
worden op de site, zodat er in de toekomst gefaseerd uitgebreid kan worden naargelang de noodzaak. Er zijn 
voldoende parkeerplaatsen, zodat er een aantal omgevormd kunnen worden naar een fietsenstalling. 
 
Er zijn de komende jaren veel werken gepland rond het station, waardoor er voor de deelfietsen nood is aan een 
verplaatsbare installatie. De 8 deelfietsen die in eerste instantie voorzien zijn, kunnen een tijdelijke plek krijgen 
in de bestaande stallingen naast de frituur na afspraken met de NMBS. Het aantal deelfietsen kan afhankelijk van 
het gebruik in de toekomst verhoogd worden naar 16. Naast de ingang van het Fietspunt staan er nu reeds 9 Blue 
Bikes ter beschikking. Tenslotte moet er ook nog ruimte voorzien worden voor buitenmaatse fietsen. 
 
Auto  
Er is een ruime parking rond het station, verdeeld over 2 plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 73: Blue Bikes naast ingang Fietspunt 
@Bron: stad Sint-Truiden 

Foto 74: Fietsenstalling op het plein voor het station 
@Bron: stad Sint-Truiden 

Figuur 83: Schets parkeerplaatsen Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: STG 
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Zoals gevraagd door het STOP-principe bevinden de fietsenstallingen zich dichter bij de ingang van het station. 
De parkeerplaatsen voor mindervaliden en een zone voor kortparkeren werden vlak bij de ingang van het station 
ingericht. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diensten 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn ticketautomaten van zowel De Lijn als de NMBS op de site. Daarnaast is het stationsloket tijdens de week 
geopend van 06.15 uur tot 13.30 uur en op zaterdag tussen 07.00 uur en 14.15 uur. Het stationsbuffet zorgt voor 
drank- en eetgelegenheid. Naast de perrons kunnen taxi’s klanten afzetten en ophalen. Er is een geldautomaat 
aanwezig op de site. Ook in de onmiddellijke omgeving zijn er nog andere eetgelegenheden, een supermarkt, 
een school en vele andere diensten. Het stadskantoor van Sint-Truiden en het Vredegerecht bevinden zich op 
wandelafstand. 
 
Oriëntatie 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is bewegwijzering naar de stationsparking naast het station vanaf de N3e Tiensesteenweg. Naar de parking 
aan de achterkant van het station is er geen bewegwijzering.  
 
Het station ligt wat verscholen achter de busperrons. Een Hoppinzuil zal de combimobiliteitsfunctie beter in het 
straatbeeld brengen.  

Parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn voorzien vlak bij 
het treinperron. Er liggen ook 2 plaatsen met 
laadvoorziening in de nabijheid van het station. 
Het is aanbevolen om ook ruimte te voorzien voor 
deelwagens. 
 
 

Foto 75: Parkeerplaatsen voor mindervaliden naast het stationsgebouw 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 

Foto 76: Stationsbuffet en taxistandplaats aan het stationsgebouw 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 

Foto 77: Informatievoorziening op de busperrons 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
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Op de site zelf wordt zowel digitaal als analoog gecommuniceerd door De Lijn en de NMBS. De Lijn heeft een 
groot bord waarop de informatie voor alle perrons verzameld wordt en ook nog een digitaal bord per perron. Er 
wordt dus in real time geïnformeerd over verwachte aankomsttijden. 
 
Ruimtelijke integratie  
De busperrons zijn toegankelijk voor mensen met een motorische beperking mits assistentie. De perrons werden 
recent verhoogd. Het geleidingssysteem voor mensen met een visuele beperking is zeer minimaal, en dient 
verder uitgebouwd te worden.  
 
De stationsomgeving bevindt zich volledig naast de rijbaan en heeft een duidelijke circulatie. Dit creëert een 
veilige omgeving voor alle gebruikers van de site.  
 
De volgende jaren zijn er veel werken voorzien op en rond de stationssite. Voor elke verandering dient er vanuit 
het STOP-principe en het gebruikerscomfort vertrokken te worden.   
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3.15.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Voor de stationsomgeving van Sint-Truiden is een masterplan opgemaakt. Daarnaast lopen er studies omtrent 
de aanleg van een nieuwe tunnel.  

Het station van Sint-Truiden voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor Hoppinpunten: er zijn 
parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Er zijn verschillende fietsenstallingen aanwezig, maar de 
vereiste ruimte voor buitenmaatse fietsen is nog niet voorzien. Op korte termijn kunnen de deelfietsen vanuit 
Vervoer Op Maat opgevangen worden in de bestaande fietsenstalling, bijvoorbeeld onder de overdekte 
fietsenstalling naast de frituur. Op termijn (2025) wordt een capaciteit van 300 fietsen voorzien aan het station 
(exclusief bewaakte stalling en stalling voor toeristische fietsen).  

Daarnaast dienen de haltes op het Hoppinpunt ook toegankelijk te zijn ingericht. Op termijn is de aanleg van een 
nieuw busstation voorzien.  

Om aan alle minimumvereisten te voldoen moet er nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data -uitwisseling 
geplaatst worden. Op termijn is de heraanleg van het stationsplein met Hoppinzuil voorzien. Gezien de grootte 
van de stationsomgeving en dus het Hoppinpunt kan het wenselijk zijn om te werken met een tweede kleinere 
zuil aan de andere kant van de sporen. Een alternatief is om te werken met bewegwijzering.  

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief aan het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien. De situering volgt het principe dat de meest duurzame modi ‘eerst’ komen op het Hoppinpunt.  
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig. 
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

behalve op de bushaltes 
- Drank / eetopties 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
- Krantenwinkel 

Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

en trein 
- Goed toegankelijk voor alle 

gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

* bestaande voorzieningen 
Tabel 40: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Sint-Truiden Station 
@Bron: STG 
 
 
  



Sint-Truiden: Sint-Truiden station - Regionaal Hoppinpunt   

Unieke Verantwoordingsnota  157 

3.15.4 Kostenraming  
 
Het station van Sint-Truiden is een regionaal Hoppinpunt waarvan de gronden in eigendom van derde zijn. De 
gemeente kan hier beroep doen de subsidie voor mobipunten indien er een beheersovereenkomst is afgesloten 
tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. De subsidie betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot 
maximum 250.000 €.  
 
Gezien er reeds een ontwerptraject loopt geeft de geraamde kostprijs slechts de vaste prijs van de vereiste 
ingrepen die losstaan van het ontwerp, met name  de Hoppinzuil. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd 
worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere 
elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals de toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden 
verkregen op het einde van de werken. 
 

Raming Sint-Truiden - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW) 
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente 

Minimumvereisten  
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)  €          10.000,00    €          10.000,00  
Werfsignalisatie  €               250,00    €               250,00  
Onvoorziene kosten (10%)  €            1.025,00    €            1.025,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€            5.637,50  
Totaal minimumvereisten  €         11.275,00     €            5.637,50  
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3.16 Tessenderlo: Halte Kerk Eikelplein - Lokaal Hoppinpunt 

Het lokale hoppinpunt en de voorziening van de deelfietsen in Tessenderlo wordt behandeld in een afzonderlijke 
unieke verantwoordingsnota en zal dus bijgevolg in deze nota niet verder uitgewerkt worden. 
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3.17 Tongeren: Tongeren station - Regionaal Hoppinpunt 

3.17.1 Situering en type Hoppinpunt 
 
De stad Tongeren situeert zich in het zuiden van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Luik. Het Hoppinpunt 
zelf is gelegen aan het station van Tongeren, waarvan de ingang zich bevindt aan het Stationsplein. Het station 
bevindt zich net buiten de ringweg rond de stadskern. De ruimte voor en naast het station wordt ook nu al 
gebruikt om verschillende modi met elkaar te verknopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt, dat verplaatsingen binnen de regio faciliteert.  
 

3.17.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
 
Bereikbaarheid 
In de omgeving liggen overal voetpaden, maar soms wat beperkt qua breedte. De verkeersdrukte maakt het niet 
de meest aangename omgeving voor voetgangers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 84: Situering Hoppinpunt Tongeren Station 
@Bron: Google Maps, geraadpleegd augustus 2021 

Foto 78: Fietsinfrastructuur Maastrichterweg 
@Bron: Google Streetview, geraadpleegd augustus 2021 
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Voor fietsers daarentegen zijn er geen voorzieningen aanwezig in de onmiddellijke nabijheid van het station, wat 
niet bevorderlijk is voor de fietsveiligheid.  
 
Op de N79 Maastrichtersteenweg begint/eindigt het fietspad net achter het kruispunt met de Jaminéstraat. Het 
einde van het fietspad biedt geen rugdekking voor de fietser. Een herinrichting van de gewestweg is ten vroegste 
voorzien vanaf 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het station knoopt aan met de fietssnelwegen F76 Genk – Tongeren, de F791 richting Wallonië en F79 Sint-
Truiden – Tongeren, ook gekend als de Fruitspoorroute. Het tracé is nog niet ingericht als een fietssnelweg ter 
hoogte van het Hoppinpunt.  
 
Langs de N79 Maastrichtersteenweg loopt een hoofdroute van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, 
die ontsluiting geeft naar Helderen en Riemst naar het oosten en langs de N79 Sint-Truidersteenweg naar 
Borgloon in het westen. Deze hoofdroute doorkruist ook de stedelijke kern van Tongeren. Via hierop 
aantakkende functionele routes kan er connectie gemaakt worden naar deelgemeenten. Daarnaast zijn er nog 
hoofdroutes naar Werm – Hoeselt – Bilzen over de Bilzersteenweg en naar Kortessem over de 
Hasseltsesteenweg. Tenslotte loopt er ook nog een alternatieve functionele fietsroute over de Henisstraat – 
Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat die verbinding geeft tussen de R72 en de N730 Bilzersteenweg. 
 
Het station is met de auto vanuit alle richtingen bereikbaar via de R72 rond Tongeren en de daarop aansluitende 
gewestwegen/gemeentewegen: N730 Bilzersteenweg, N20 Hasseltsesteenweg, N79 Sint-Truidersteenweg, 
N614a Koninksemsteenweg, N20 Luikersteenweg, N758 Maastrichtersteenweg en N758 Elderseweg. 
 
Beschrijving van de site 
De site wordt hieronder meer in detail besproken op basis van de 5 thema’s die naar voor kwamen bij de 
prestatie-eisen. 
 
  

Figuur 85: Fietsroutenetwerk omgeving Hoppinpunt Tongeren Station 
@Bron: Geopunt, geraadpleegd augustus 2021 
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Mobiliteitsaanbod  
 

 
Figuur 86: Situatieschets toekomstige situatie Tongeren Stqtion 
@Bron: Tongeren, 2021. 

 
Openbaar vervoer 
Vanuit het station zijn er regelmatige busverbindingen naar bestemmingen in de regio. De busperrons liggen 
naast elkaar op een vlakte naast het station. 
De volgende buslijnen hebben een halte aan het station van Tongeren: 

 
 
 

Lijn  Type Frequentie Lijnnummer Peron # Opstappers 
pre-

covid/maand 
Tongeren – Hasselt  KN-AN 60’ 4 1  
Tongeren – Genk  KN-AN 60’/extra spits 10 1  
Tongeren – Sint-Truiden KN-AN 60’/extra spits 23a 1  
Tongeren – Heers  KN-AN Spitsritten 27 1  
Tongeren – Bilzen  KN-AN Spitsritten 28 1 7.706 
Tongeren – Bilzen  KN-AN Spitsritten  34a 1  
Tongeren – Voeren  KN-AN 60’/extra spits 39b 1  
Tongeren – Maaseik  KN-AN Spitsritten  61 1  
Tongeren - Maastricht KN-AN 60’/extra spits 62 1  
Tongeren – Luik  KN-AN 60’/extra spits 74 1  
Nerem - Genoelselderen KN-AN 60’/extra spits T1 2  
Rutten – ’s Herenelderen KN-AN 60’/extra spits T2 2  
Herstappe – Diets-Heur KN-AN 60’/extra spits T3 2 4.799 
Tongeren Station KN-AN 2 avondritten T9 2  
Tongeren Belbus n.v.t. 736 2 n.v.t. 
Tongeren 
zondagbediening 

Belbus n.v.t. 738 2 n.v.t. 

Tabel 41: Busverbindingen Hoppinpunt Tongeren Station 
@Bron: De Lijn 
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Het station van Tongeren ligt op lijn 34 Luik – Hasselt. 
Lijn  Type Frequentie Amplitude # Opstappers 

/weekdag 2020 
Tongeren – Brussel Zuid – 
Gent St. Pieters  

KN/AN 60’ 05.30 -  20.30 uur  

Tongeren – Hasselt  KN/AN spitsritten n.v.t.   
Tongeren – Aarschot – 
Antwerpen-Centraal  

KN/AN spitsritten n.v.t. 526 

Herstal – Hasselt  KN/AN 60’ 08.00 – 21.30 uur  
Maastricht – Luik – Hasselt  KN/AN 60’ 08.00 – 21.30 uur  

Tabel 42: Treinverbindingen op werkdagen Hoppinpunt Tongeren Station 
@Bron: NMBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 87: Busverbindingen Tongeren Openbaar vervoerplan 2021 
@Bron: De Lijn 

Jaarlijks organiseert de NMBS reizigerstellingen 
in de stations. Deze tellingen zijn het resultaat 
van een korte observatie in de tijd, wat 
onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt. In 2020 
stapten er gemiddeld 526 personen per weekdag 
op de trein in Tongeren. De tabel hiernaast 
vermeldt het aantal reizigers in de pre-covid 
periode.  
 
 

Figuur 88: Reizigerstellingen station Tongeren 
@Bron: NMBS, Wikipedia 
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Fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momenteel zijn er 99 fietsenstallingen aanwezig, waarvan 27 overkapte wielbuigers en 72 niet-overkapte 
wielbuigers. Aan de oostzijde van het spoor zijn er geen fietsenstallingen, wat een omrijbeweging veroorzaakt 
voor fietsers vanuit die richting. Onder normale omstandigheden is er geen tekort aan stallingen. Volgens de 
richtlijnen zouden er 500 à 1.000 plaatsen gecreëerd moeten worden. De fysieke mogelijkheid tot uitbreiding 
moet voorzien worden op de site, zodat er in de toekomst gefaseerd uitgebreid kan worden naargelang de 
noodzaak. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, zodat er een aantal omgevormd kunnen worden naar een 
fietsenstalling 
 

 
Figuur 89: Schets fietsenstallingen aan Hoppinpunt Tongeren Station 
@Bron: stad Tongeren 

Voor de stationsomgeving werd reeds een masterplan ontwikkeld, waarvoor start- en projectnota werden 
goedgekeurd. In 2022 wordt de eerste fase aangepakt, waarbij er een nieuwe overdekte fietsenstalling voor 120 
fietsen wordt geplaatst. In deze nieuwe stalling (groene stalling) worden bij voorkeur ook de 8 deelfietsen 
geplaatst die initieel voorzien zijn. Het aantal deelfietsen kan afhankelijk van het gebruik in de toekomst 
verhoogd worden naar 16. Naast het stationsgebouw staan er nu reeds 8 Blue Bikes ter beschikking. In de nieuwe 
fietsenstalling wordt ook ruimte voorzien voor buitenmaatse fietsen. 
 
 

Foto 79: Blue Bikes naast het stationsgebouw 
@Bron: stad Tongeren 

Foto 80: Stalling naast het stationsgebouw 
@Bron: stad Tongeren 
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Auto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een ruime parking rond het station, verdeeld over 2 plaatsen: een geasfalteerd naast de Zagerijstraat en een 
niet-geasfalteerd deel aan de toegangsweg naar de stelplaats van De Lijn. 
 
Zoals gevraagd door het STOP-principe bevinden de fietsenstallingen zich dichter bij de ingang van het station.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 82: Parking Zagerijstraat 
@Bron: stad Tongeren 

Foto 81: Parking langs toegangsweg stelplaats De Lijn 
@Bron: stad Tongeren 

Parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn voorzien 
vlakbij het stationsgebouw.  
 
Het is aanbevolen om daarnaast ook ruimte te voorzien 
voor deelwagens en voor laadpalen voor elektrische 
voertuigen om een toekomstgerichte site te 
ontwikkelen. 

Foto 83: Parkeerplaatsen mindervaliden naast het stationsgebouw 
@Bron: stad Tongeren 

Foto 84: Diensten aan het station: stationsbuffet, ticketautomaat NMBS en pakjesautomaat bpost 
@Bron: stad Tongeren 
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Er zijn ticketautomaten van zowel De Lijn als de NMBS op de site. Daarnaast is het stationsloket tijdens de week 
geopend van 07.00 uur tot 10.15 uur.  
 
Het stationsbuffet zorgt voor drank- en eetgelegenheid op de site zelf en er staat een pakjesautomaat van bpost. 
Ook in de onmiddellijke omgeving zijn er nog andere eetgelegenheden, een supermarkt, 
overnachtingsmogelijkheden, ketenwinkels en vele andere diensten. Het kantoor van Toerisme Tongeren en het 
Gallo-Romeins Museum bevinden zich op wandelafstand. 
 
Oriëntatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is bewegwijzering naar het station vanaf het kruispunt R72 Leopoldwal x Jaminéstraat en op het kruispunt 
Jaminéstraat x Stationsplein.  
 
De site ligt net naast de rijbaan. Het is voor passanten duidelijk een site van openbaar vervoer met de busperrons 
naast het stationsgebouw, alhoewel het een heel rudimentaire inrichting heeft. Met een Hoppinzuil zal de 
combimobiliteitsfunctie beter in het straatbeeld gebracht worden.  
 
Op de site zelf wordt zowel digitaal als analoog gecommuniceerd door de NMBS. De Lijn heeft enkel digitale 
communicatie per perron.  
 
Ruimtelijke integratie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stationsomgeving bevindt zich volledig naast de rijbaan en biedt een veilige omgeving. Echter, de omgeving 
kent zeer hoge verkeersintensiteiten. Van op de site zijn er zebrapaden aangelegd om de overkant van de straat 
te bereiken. 
 
De volgende jaren zijn er veel werken voorzien op en rond de stationssite. Voor elke verandering dient er vanuit 
het STOP-principe en het gebruikerscomfort vertrokken te worden.   

Busperron 2 heeft een hellend vlak en is toegankelijk voor 
mensen met een motorische beperking. De perrons noch 
de omgeving rond het station zijn uitgerust met een 
geleidingssysteem voor mensen met een visuele beperking. 
De geplande vernieuwing van de busperrons biedt een 
uitgelezen kans om te zorgen voor een integrale 
toegankelijkheid.  
 
In het station zijn de perrons enkel bereikbaar met een trap 
vanuit de centrale onderdoorgang. 
 

Foto 87: Toegankelijkheid perrons station Tongeren 
@Bron: stad Tongeren 

Foto 85: Analoge communicatie De Lijn 
@Bron: stad Tongeren 

Foto 86: Digitale communicatie NMBS 
@Bron: stad Tongeren 
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3.17.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
 
Voor het station van Tongeren is reeds een herontwikkeling voorzien. In een eerste fase worden nieuwe 
fietsenstallingen voorzien met ruimte voor buitenmaatse fietsen en waar de deelfietsen in kunnen komen. Zo 
voldoet het Hoppinpunt al aan de eerste minimumvereisten. Het station beschikt ook reeds over een 
pendelparking en parkeerplaatsen voor personen met een beperking.  
 
Het is daarnaast vereist dat de haltes toegankelijk worden aangelegd. De herinrichting van de haltes is voorzien 
in een tweede fase van de herontwikkeling.  
 
Om aan alle minimumvereisten te voldoen moet er nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data -uitwisseling 
geplaatst worden. Deze wordt in eerste instantie geplaatst tussen het station en de goederenloods. Zo staat de 
zuil nabij de deelfietsen en het toekomstige busstation. Op die plek is de zuil niet zichtbaar vanaf de rijweg en is 
het punt dus minder herkenbaar vanuit de omgeving. Daarom is het wenselijk om ook aanvullende signalisatie 
te voorzien om het punt in de kijker te zetten. Op termijn zou de zuil verplaatst kunnen worden naar het autovrije 
plein, wanneer dit aangepakt wordt.  

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren op het Hoppinpunt. Deze versterken 
het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief aan het private wagenbezit. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan opgevangen worden in het Hoppinpunt door een aantal laadpalen te 
voorzien.  
 
Onderstaande tabel lijst de minimumvereisten en aanbevelingen op voor een regionaal Hoppinpunt. De grijze 
elementen zijn reeds aanwezig.  
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 minimumvereiste aanbeveling 
Aanvulling mobiliteitsaanbod 
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding*  
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor 

buitenmaatse fietsen 
- Deelfietsen of deelsteps 
- Wijd gamma aan fietsenstalling, 

overdekte fietsenstalling en 
bewaking zo dicht mogelijk bij 
perrons.  

- Mobiel fietsonderhoud en 
reparatie of zelfservice 

- Opbergruimte 
Auto - Parkeerplaats mindervaliden 

dicht bij de opstapplaats 
 

- Oplaadpunt elektrische wagen 
- Gebruik parking koppelen aan 

gebruik vervoerbewijzen 
- Deelwagens 
- Taxi op afroep 
- Kiss & Ride-zone 

Aanvulling diensten 
Ticketing - Informatie over mogelijkheden 

aankoop voor alle modi 
- Ticketautomaten  

 
Wachtaccommodatie  - Overdekking met zitmogelijkheid 

behalve op de bushaltes 
- Drank / eetopties 

Aanvullende diensten  - Pakketautomaat 
- Krantenwinkel 

Aanvulling oriëntatie 
Informatieverstrekking - Informatiedrager = Hoppinzuil 

- Data-uitwisseling = Hoppinzuil 
 

Herkenbaarheid - Duidelijke zichtbaarheid in  het 
straatbeeld: Hoppinzuil 

- Analoge informatie over de 
aanwezige modi 

- Duidelijke gebruiksaanwijzingen 
en aankoopinformatie voor 
deelvoertuigen 

- Eenduidige naamgeving 
- Leesbare inrichting en logische 

ruimtelijke opbouw 
- Signalisatie naar de modi 
- Weergave van de tijd 

Aanvulling ruimtelijk integratie 
Toegankelijkheid - Toegankelijke halteperrons bus 

en trein 
- Goed toegankelijk voor alle 

gebruikers 

- Inrichting volgens STOP–principe 
- Inrichting als conflictarme 

omgeving op maat van de 
voetganger rekening houdende 
met hun looplijnen bij het 
overstappen 

- Verhoogde verkeersveiligheid op 
de routes naar het Hoppinpunt 
voor zwakke weggebruikers 

- Voldoende verlichting op het 
Hoppinpunt 

- Vuilnisbakken tegen zwerfvuil 
- Aangename publieke ruimte 

 
  
* bestaande voorzieningen 
Tabel 43: Overzicht vereisten en aanbevelingen Hoppinpunt Tongeren Station 
@Bron: STG 
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Figuur 90: voorziene fietsenstalling (rood), heraanleg station fase 1 

  



Tongeren: Tongeren station - Regionaal Hoppinpunt   

Unieke Verantwoordingsnota  169 

 

3.17.4 Kostenraming 
 
Het station van Tongeren is een regionaal Hoppinpunt waarvan de gronden in eigendom van derde zijn. De 
gemeente kan hier beroep doen de subsidie voor mobipunten indien er een beheersovereenkomst is afgesloten 
tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. De subsidie betreft 50 % van de subsidiabele kosten tot 
maximum 250.000 €.  
 
Gezien er reeds een ontwerptraject loopt geeft de geraamde kostprijs slechts de vaste prijs van de vereiste 
ingrepen die losstaan van het ontwerp, met name  de Hoppinzuil. De werken kunnen gefaseerd uitgevoerd 
worden, dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de hoppinzuil eerst geplaatst kan worden en daarna de andere 
elementen getrapt aangepakt kunnen worden zoals de toegankelijkheid van de halte. De subsidies worden 
verkregen op het einde van de werken. 
 

Raming Tongeren - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW) 
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente 

Minimumvereisten  
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)  €          10.000,00    €          10.000,00  
Werfsignalisatie  €               250,00    €               250,00  
Onvoorziene kosten (10%)  €            1.025,00    €            1.025,00  
Subsidie mobipunt (50 %)     -€            5.637,50  
Totaal minimumvereisten  €         11.275,00     €            5.637,50  
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4 FLANKERENDE MAATREGELEN 

Naast de infrastructurele inrichting van het Hoppinpunt, kunnen andere maatregelen genomen worden die de 
(verkeers)leefbaarheid en veiligheid op een Hoppinpunt en zijn nabije omgeving verbeteren. 

4.1 Functioneren Hoppinpunt 

In kader van een optimaal functioneren van het Hoppinpunt dienen volgende elementen in acht genomen te 
worden: 
- Vrije en toegankelijke looproutes van en naar de haltes openbaar vervoer, de fietsenstallingen en tussen de 

verschillende functies op het Hoppinpunt; 
- Veilige fietsroutes van en naar de fietsenstallingen op het Hoppinpunt; 
- Vlotte doorstroming op de aan- en afrijroutes voor het openbaar vervoer. 

4.2 Communicatie  

Naast een duidelijke inrichting van het Hoppinpunt is ook een goede communicatie nodig, zowel naar de 
bewoners, scholen en bedrijven (in een ruimere omgeving). Hoewel dit kadert binnen de communicatiestrategie 
van Basisbereikbaarheid kan de gemeente er voor zorgen dat deze informatie door de verschillende 
communicatiekanalen wordt opgenomen en verspreid (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, 
affichering binnen gemeentelijke diensten (zwembad, sporthal, bibliotheek,…), bewonersplatformen,… 

4.3 Handhaving 

De naleving van het snelheidsregime en parkeerregime, indien van toepassing, dient gehandhaafd te worden. 
Dit kan door regelmatige controles uit te voeren. Het is belangrijk dat de objectieve en subjectieve pakkans groot 
is zowel voor naleving van de geldende snelheidsregimes als voor het geldende parkeerbeleid. 
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5 VOORSTEL EVALUATIE 

De diensten aan een Hoppinpunt dienen de mobiliteitsvraag op een bepaalde plek zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Gezien de constante veranderingen in ons verplaatsingsgedrag (shift naar fietsen, e-bikes, 
deelmobiliteit, elektrisch rijden, komst van micro-mobiliteit,…) is dat een evolutief gegeven. De Hoppinpunten 
die vandaag worden aangelegd zullen binnen een aantal jaren mogelijks uitgebreid dienen uitgebreid te worden 
om extra diensten te voorzien.  Om een aanbod dat niet meer voldoet aan de vraag tijdig op te sporen is er 
voldoende monitoring en evaluatie nodig.  
 
In eerste instantie zullen onderstaande elementen gemonitord worden. 
 

Te evalueren element Methodiek Actor 
 

1. Multimodaliteit 
Aantal gestalde fietsen, incl 
buitenmaatse fietsen 

herhaaldelijk en op geregelde 
tijdstippen uitvoeren van tellingen in 
de fietsenstalling 

gemeente 

Aantal gebruikers deelfiets registratie van ontlening Aanbieder/Mobiliteitscentrale 
Aantal gebruikers VoM registratie opstappers VoM Aanbieder/Mobiliteitscentrale 
Aantal gebruikers OV 
(bus/train) 

herhaaldelijk en op geregelde 
tijdstippen uitvoeren van tellingen/ 
registratie opstappers 

Aanbieder/ De Lijn/ 
NMBS/Mobiliteitscentrale 

Aantal parkeerders herhaaldelijk en op geregelde 
tijdstippen uitvoeren van 
parkeertellingen  

Gemeente/ NMBS (parking 
station) 

 
2. Kwaliteit van de infrastructuur 
Veiligheid Evolutie aantal verkeersongevallen op 

hoppinpunt en omgeving (wegenis/ 
fietsinfrastructuur er naar toe) 

gemeente  

 Monitoring van de gereden snelheid 
omgeving hoppinpunt 

gemeente  

Klachten Opname en evolutie van het aantal 
meldingen 

Mobiliteitscentrale 

 
3. Bereikbaarheid 
Stappers  herhaaldelijk en op geregelde 

tijdstippen uitvoeren van tellingen 
gemeente  

Trappers herhaaldelijk en op geregelde 
tijdstippen uitvoeren van fietstellingen 

gemeente  

Privé vervoer herhaaldelijk en op geregelde 
tijdstippen uitvoeren van tellingen 
autoverkeer 

gemeente  
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6 VERDERE STAPPEN 

De Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de initiatiefnemer de 
Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG.  
 
Het goedkeuren van de Unieke Verantwoordingsnota betekent impliciet ook een goedkeuring van de subsidies 
die er mee gepaard gaan.  
 
Een eerste VVRR waar de Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd ter bespreking vindt plaats op 27 
september 2021. Hierop wordt De Unieke verantwoordingsnota – het algemene deel samen met de voorliggende 
hoppinpunten per gemeente - ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het nu aan de wegbeheerder om op basis van 
de ontwerpschets van het hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het 
hoppinpunt. 
 
 
 
 
 


