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In 2019 werd de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaan
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 waardoor 
er hier gesproken wordt over hoppinpunten.

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 Mechelen worden er 25 hoppinpunten 
ingericht waar VoM wordt uitgerold. Op alle 25 hoppinpunten worden er 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 (Nieuw Openbaar Vervoerplan) 
waar de zoeklocaties voor deelfietsen in het kader van Vervoer op Maat werden aangeduid. Deze locaties 
dienen immers te worden uitgebouwd als 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. 
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.

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.



Leeswijzer

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. Flankerende 
maatregelen worden gebundeld in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de parameters voor evaluatie weer. De 
kostenraming geeft tot slot het financieel overzicht weer.



Definitie en doelstellingen van Hoppinpunten

In 2019 werd de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen vastgelegd in het decreet asisbereikbaarheid . 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 (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 
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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 te allen tijde 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 Hoppinpunten zijn bijgevolg essentieel in heel dit verhaal en zeker op het vlak van reisbeleving omdat de 
verschillende netwerken hier verknopen. 
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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 (STG)

Het Vlaams Besluit onderscheidt 5 niveaus van Hoppinpunten: interregionale, regionale, lokale,
buurtmobipunten volgens netwerklogica en buurtmobipunten volgens nabijheidslogica. De selectie van de 
laagste 4 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 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 prestatie-
eisen: het mobiliteitsaanbod, de diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwikkeling. De
opeenvolge We gebruiken deze werkwijze 
als basis voor de prestatie-eisen bij het opmaken van de Unieke Verantwoordingsnota. 

Figuur 3: thema's prestatie eisen, 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. 

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 hier een belangrijke rol in. 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 (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 

Verder formuleert (Art. 2) het besluit 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.
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. 
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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 
minimumvereisten 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.

Het Vlaams Besluit geeft geen richtlijnen in verband met het aantal fietsenstallingen dat verwacht wordt op 
een mobipunt. Binnen deze Unieke Verantwoordingsnota wordt het Rapport Fietsparkeren aan 
mobiliteitsknooppunten (zie onderstaande schema s) gebruikt als kader om het aantal en het type 
fietsenstallingen vast te leggen per type mobipunt. 

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
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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 wachtaccomodatie, 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.
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 4) en de zuilen (Figuur 
5) 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 meerv an de zuilen of palen die het mobipunt 
aangeven. Op de informatiedragers wordt de Hoppin huisstijl toegepast. Hiervoor wordt verwezen 
naar de Hoppin huisstijlgids

Figuur 5: Logo Hoppin (Bron: Hoppin huisstijlgids)

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)
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Figuur 6: Hoppinzuilen (Bron: Hoppin huisstijlgids)

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 het principeontwerpen van De Lijn. 
Verder wordt er ook gekeken naar het optimaliseren van de perronverharding en de aanwezigheid van 
tactiele geleiding.
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.

Figuur 7: Toegankelijke halte (Brochure toegankelijke haltes, De Lijn)
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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. Een 
belangrijk element daarbij is de aanwezigheid van groenelementen. Het integreren van groen in het 
ontwerp is belangrijk om aangename verblijfsgebieden te creëren. Daarnaast is dit een kans om het 
onthardingspotentieel te realiseren hetgeen een grote positieve invloed heeft op alle klimaateffecten2. 
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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2.3.1 Hoppinpunten langs gemeentewegen

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.

In een voorstel om het BVR mobipunten aan te passen wordt een gefaseerde aanpak van de realisatie van een 
Hoppinpunt expliciet toegelaten. Meerdere aanvragen worden toegelaten op voorwaarde dat de som van de 
aanvragen het maximale subsidiebedrag per punt niet overschrijdt3. 

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 
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

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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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 worden aan de projectstuurgroep, ongeacht de geraamde kostprijs, zie hoofdstuk 3. 

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 

Voor de regionale mobipunten bedraagt de subsidie eveneens altijd 50% van de kostprijs, tenzij die kostprijs 

Voor lokale en buurtmobipunten bedraagt de subsidie altijd 100%, tenzij de kostprijs meer is 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 

Figuur 8: Subsidiepercentage per categorie hoppinpunt
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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 subsidiabel4: 

De kosten van studie 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 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

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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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 Hoppinpunt 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 dMOW, 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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Figuur 9: Hoppinpunten vervoerregio Mechelen

Figuur 10: Hoppinpunten vervoerregio Mechelen

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. 

Onderstaande figuur geeft de legende weer die zal gebruikt worden voor het uitwerken van de
voorkeursoplossingen. 
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Figuur 11: Legende voorkeursoplossingen



Berlaar: Station Berlaar Regionaal Hoppinpunt

3.1.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal hoppinpunt. Dit type hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregeling met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn overwegend
verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook mogelijk na een 
overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Berlaar, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De gemeente situeert 
zich tussen Lier en Heist-Op-Den-Berg en wordt hoofdzakelijk ontsloten via de N10 (Mortsel Lier Aarschot -
Diest) en de N13 (Lier Herentals Punt). Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met 
andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station van Berlaar
en is bereikbaar via volgende straten: Stationsstraat, Misstraat, Doelstraat, Spoorweglei en de Azaleastraat.

Figuur 12: Situering Hoppinpunt station Berlaar
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Figuur 13: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 14: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.1.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door een L-trein (Antwerpen Leuven) met een frequentie van 1 trein/uur in beide 
richtingen. Figuur 15 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het jaar 
2020 ligt dit cijfer iets lager (229 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de pandemie. 

Figuur 15: Aantal opstappers station Berlaar (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder is de bestaande bushalte (belbus) erg nauw en deze beschikt niet over halte accommodatie. Een 
overweging die gemaakt kan worden is om de halte van de Lijn te verschuiven naar de Molenlei. De nieuwe 
halte voor het aanvullend net heeft geen haltehaven nodig, wat de ruimte inname beperkt. Van een nieuwe 
halte aan een hoppinpunt wordt verwacht dat ze meteen toegankelijk wordt aangelegd. De bushalte moet in 
de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 1. Deze lijnen worden ook op kaart 
weergeven in Figuur 17. 
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Figuur 16: Situatieschets station Berlaar

Tabel 1: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Berlaar
Openbaar vervoer lijnen 

Aanvullend net
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Lier Berlaar Heist-op-
den-Berg

1x/u (dal) 297 met wijziging traject: via 
Koningshooikt 

Figuur 17: Overzichtskaart OV-lijnen Berlaar
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De bereikbaarheid voor voetgangers is goed door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden langs elke 
aanliggende weg. Ook voor de fietsers is de bereikbaarheid voldoende gegarandeerd door de aanwezigheid 
van fietspaden en functionele fietsroutes. In Figuur 18 worden de bovenlokale functionele fietsroutes 
weergegeven. Belangrijk is de aanwezigheid van een fietssnelweg of fietsostrade. Deze F104 verbindt Lier met 
Aarschot maar mist nog de nodige fietsinfrastructuur om als volwaardige fietssnelweg benoemt en gebruikt te 
worden. 

Figuur 18: BFF (Geoloket provincie Antwerpen)

Op het vlak van fietsvoorziening wordt voor een Hoppinpunt van deze categorie 100-500 fietsenstallingen 
verwacht. Momenteel zijn er 260 fietsparkeerplaatsen aan het station van Berlaar. Aan de noordelijke kant van 
het station zijn 176 overkapte hoog-laag stallingen, aan de zuidelijke kant 84 overkapte hoog-laag stallingen. 
De gemeente geeft aan dat er geen tekort aan fietsenstalling is. Momenteel zijn er hier geen deelfietsen 
beschikbaar In de toekomst zullen er aan het station 5 deelfietsen geplaatst worden, waarvan er 3 elektrisch 
zijn (op een oppervlakte van 9,5 17 m²). De ideale locatie voor deze deelfietsen te plaatsen is de noordzijde 
van het station, dichtbij de toegang aan beide perrons, de halte van de Lijn en de ticketautomaat. Verder 
moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte geven aan buitenmaatse fietsen. 
Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden, een fietspomp is reeds 
aanwezig. 

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse 
fietsen 
Toe te voegen vanuit Vervoer Op Maat: ruimte voor 5 deelfietsen, waarvan 3 elektrisch (op 
een oppervlakte van 9,5 17 m ).
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Figuur 19: Fietsenstallingen aan het station van Berlaar

een ruime parking inclusief voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, 7 stuks in totaal. De 
huidige afwezigheid van deelwagens is niet uiterst problematisch maar het kan wel een element zijn dat 
bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van deze locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in 
te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Wel zijn er op de parking aan de noordzijde van het 
spoor twee parkeerplaatsen met een laadpaal aanwezig. Omdat het hier over een regionaal Hoppinpunt gaat,
komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride zone een meerwaarde kan zijn. De bestaande 
kortparkeerplaatsen vullen dit deels in. 

Figuur 20: Ruime autoparking ten noorden van het stationsgebouw

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Het 
oude stationsgebouw herbergt momenteel een horecazaak. In de nabijheid is onder meer een slagerij en 
voetbalclub (Lyra-Lierse) gelokaliseerd. De voorziening van lockers, een postbus en eventueel een 
pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 
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De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: Hoppinzuil 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie reeds bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Op deze locatie lijkt alles vrij conform wat betreft toegankelijkheid en verkeersveiligheid maar er zijn 
uiteraard altijd verbeteringsmogelijkheden die onderzocht kunnen worden. Zo moet er onder andere, ten 
gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een hoppinpunt, binnen de inrichting 
voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..). 
De Lijn zelf geeft aan dat de halte, mits assistentie, toegankelijk is voor mensen met een motorische 
beperking.

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: halte voldoet aan toegankelijkheidsnormen 
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3.1.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 21) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen.

Het station van Berlaar voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor Hoppinpunten: er is een 
frequente regionale openbaar vervoerverbinding, parkeerplaatsen gereserveerd voor mindervalide, analoge 
informatie over de aanwezige modi en trein- en bushaltes die een relatief goede toegankelijkheid hebben voor 
alle gebruikers. Voor de bushalte werd wel gekozen om deze te vestigen in de Molenlei en daar de halte 
toegankelijk aan te leggen met halteren op de rijbaan. De exacte locaties van de haltes dienen daarbij nog
verder onderzocht te worden. Wanneer de bus vanuit de Molenlei komt is het aangeraden om de
parkeerplaatsen aan de overkant te schrappen zodat de bus hier in haar bocht niet tegen botst, zoals
hieronder conceptueel weergegeven.

Verder beschikt het Hoppinpunt ook over een oplaadpunt voor elektrische wagens en een ticketautomaat. Het 
station situeert zich in een aangename publieke ruimte. Vanuit Vervoer Op Maat wordt er alvast ruimte voor 5 
deelfietsen (waarvan 3 elektrisch) voorzien. Deze deelfietsen kunnen geplaatst worden aan de westelijke zijde 
van de reeds aanwezige overdekte fietsenstalling.

Om het Hoppinpunt conform te maken met alle minimumvereisten moeten er nog enkele zaken gerealiseerd 
of verbeterd worden. Zo ontbreken er nog fietsenstallingen met ruimte voor buitenmaatse fietsen. Vervolgens
moet er ook een Hoppinzuil geplaatst worden om te voldoen aan alle voorwaarden. Deze moet voorzien zijn 
van een mogelijkheid tot data-uitwisseling. De Hoppinzuil wordt best geplaatst langs beide zijden van het 
spoor om de locatie zichtbaar te maken langs alle richtingen. De noordelijke Hoppinzuil situeert zich aan de 
fietsoversteek over de Misstraat. Voor de zuidelijke werd gekozen om deze te voorzien tussen de mindervalide 
parking en de fietsenstalling. Om tot een volledig toegankelijk Hoppinpunt te komen zouden ook de treinen 
toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers maar dit vraagt ingrepen die buiten de scope van de Unieke 
Verantwoordingsnota vallen.
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Volgende zaken zijn geen minimum vereisten maar worden wel aangeraden om de functionaliteit van een 
Hoppinpunt op dit niveau te versterken: Deelfietsen of deelsteps, extra overdekking met zitmogelijkheden, 
pakketautomaat, kiss & ride zone en een fietsherstelstation. Er worden al een bepaalde hoeveelheid 
deelfietsen voorzien door Vervoer Op Maat. 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. Dit Hoppinpunt is reeds uitgerust met laadpalen voor 
elektrische wagens maar de trend naar elektrisch rijden kan hier verder opgevangen worden door een extra 
aantal laadpalen te voorzien. De voorgestelde locaties zijn slechts indicatief en volgen het principe dat de 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 



Berlaar: Station Berlaar Regionaal Hoppinpunt

Tabel 2: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-

-
Auto / -

-
-

Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -

Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid / -
-
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3.1.4 Kostenraming

Het station van Berlaar 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 

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. 

Tabel 3: Kostenraming Berlaar Station

Berlaar Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)

Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
020,00 

Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-S)

Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren op de rijbaan
        31.000,00 

Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten

Inclusief aanbevelingen

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)

Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)
Aansluitingen voor fietskluis
Onbemand fietsherstelstation
Subsidie mobipunt (50 %) - 150,00 
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 176,00 
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3.2.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Dit Hoppinpunt is een van de twee locaties gelegen in Bonheiden, een gemeente binnen de provincie 
Antwerpen. De gemeente situeert zich net ten oosten van Mechelen en bevindt zich in de ruimte tussen de 
N15 (Mechelen Heist-op-den-Berg Bergom) en de N26 (Mechelen - Leuven). De gemeente wordt 
hoofdzakelijk ontsloten via deze twee gewestwegen maar ook de route Mechelsesteenweg/ Rijmenamseweg/ 
Mechelsebaan/.. speelt een belangrijke rol. Vanuit deze wegen kan aansluiting gemaakt worden met andere 
gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan parking De Wissel op de 
Rijmenamseweg en volgende straten sluiten hier dichtbij aan: Grote Heidestraat, Eisenhowerlaan en De 
Selliers de Moranvillelaan. De Wissel functioneert als een randparking voor de dorpskern van Bonheiden maar 
ook als poort op de doortocht naar de dorpskern. Het is van belang dat het Hoppinpunt deze functies 
ondersteunt. 

Figuur 22: Situering Hoppinpunt Parking De Wissel, Bonheiden
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Figuur 24: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.2.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een bushalte per rijrichting. De 
bushalte(s) moet in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 4. Deze lijnen 
worden ook op kaart weergeven in Figuur 26. De bediening door deze lijnen rechtvaardigt de selectie als 
Lokaal hoppinpunt. De bestaande bushalten zijn erg nauw en in conflict met het fietspad wat maakt dat ze nog 
niet helemaal voldoen aan de toegankelijkheidsnormen. 

Figuur 23: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth)
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Figuur 25: Situatieschets parking De Wissel

Tabel 4: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt parking De Wissel, Bonheiden

Openbaar vervoer lijnen 
Kernnet

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Baal Aarschot

Mechelen Keerbergen 
2x/u (dal) - Keerbergen 
Aarschot 1x/u (dal)

530 wijziging: De functionele
bediening van Rijmenam met 
deze lijn verhuisd naar een 
aparte functionele lijn

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Keerbergen Bonheiden 

Waver scholen
/ 538 /

Baal - Keerbergen 
Bonheiden Waver 
scholen

/ 539 /

Mechelen Bonheiden 
Rijmenam Keerbergen 

Tremelo Baal 
Betekom Aarschot

/ Schoolritten gericht 
op Keerbergen 
Atheneum van 
huidige lijn 530

/

Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Werchter Baal 
Betekom Aarschot

532

Mechelen Bonheiden 
Rijmenam Haacht, Don 
Bosco Keerbergen, 
Atheneum Tremelo

533



Bonheiden: Parking De Wissel Lokaal Hoppinpunt

Figuur 26: Overzichtskaart OV-lijnen Bonheiden

De bereikbaarheid voor voetgangers is beperkt doordat er een afzonderlijk voetpad ontbreekt. Voor fietsers is 
de bereikbaarheid beter door de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden langs de Rijmenamseweg. Verder 
wordt de bereikbaarheid voor fietsers mede gegarandeerd door de aanwezigheid van functionele fietsroutes. 
In Figuur 27 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. Sommige delen van de route missen
nog de nodige fietsinfrastructuur om conform te zijn met het fietsvademecum. 

Figuur 27: BFF (Geoloket provincie Antwerpen)
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Op het vlak van fietsvoorziening wordt voor een Hoppinpunt van deze categorie 15-30 fietsenstallingen 
verwacht. Momenteel zijn er maar 8 fietsparkeerplaatsen aan de halte. Dit zijn plaatsen aan overkapte nietjes 
volgens het fietsenstalling model van de Lijn. Omdat deze hoeveelheid plaatsen onder het verwachtte aantal 
zit moet er op termijn een uitbreiding voorzien worden om de functionaliteit van het hoppinpunt te 
verbeteren. Momenteel zijn er hier geen deelfietsen beschikbaar Bij de opstart van Vervoer op Maat binnen 
dit Hoppinpunt zullen er 6 deelfietsen geplaatst worden, waarvan er 2 elektrisch zijn (op een oppervlakte van 
11 20 m²). Verder moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte geven aan 
buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse 
fietsen 
Toe te voegen vanuit Vervoer Op Maat: ruimte voor 6 deelfietsen, waarvan 2 elektrisch (op 
een oppervlakte van 11 20 m²).

Figuur 28: Fietsenstalling aan de bushalte

een ruime parking inclusief een voorbehouden plaats voor gehandicapten. De huidige 
aanwezigheid van 2 deelwagens is zeer positief voor de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Het 
voorzien van deelwagens wordt op termijn aangeraden binnen elk hoppinpunt. Verder zijn er op de parking 
ook twee parkeerplaatsen met een laadpaal aanwezig. Omdat het hier over een lokaal Hoppinpunt gaat, komt 
uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride zone niet essentieel is maar wel aanbevolen. 
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Figuur 29: Parking de Wissel

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er weinig andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Aan de 
overzijde van de parking bevindt zich een horecazaak, de overige bebouwing heeft een residentiele functie. De 
voorziening van extra beschutting, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van 
het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. Ook drank- en eet mogelijkheden zijn aanbevolen om 
de kwaliteit te verbeteren.

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: Hoppinzuil 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie slechts beperkt 
gerealiseerd door een relatieve afwezigheid van verschillende diensten met bezoekers die op hun beurt 
zouden zorgen voor sociale controle. De omwonende nemen deze taak wel deels op zich. Op deze locatie 
lijken er wel wat verbeteringsmogelijkheden te zijn op vlak van toegankelijkheid en verkeersveiligheid die 
onderzocht kunnen worden. Zo moet er onder andere, ten gevolge van een minimum vereiste binnen de 
toegankelijkheid van een Hoppinpunt, binnen de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type 
gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..). De Lijn zelf geeft aan dat enkel de zuidelijke halte, 
mits assistentie, toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking.

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: halte voldoet aan toegankelijkheidsnormen
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3.2.3 Uitwerking voorkeursoplossing
De uitwerking van De Wissel tot Hoppinpunt moet gekaderd worden binnen de opmaak van het masterplan
voor Bonheiden centrum en het gemeentelijk mobiliteitsplan van Bonheiden. Het mobiliteitsplan benadrukt
vooral de rol van De Wissel als een poort naar het centrum, die een trager snelheidsregime moet
communiceren. Een voorkeursinrichting (Figuur 30) werd uitgewerkt conform het masterplan en aangevuld
met de minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt.

Om tot een volwaardig Hoppinpunten te komen zijn een aantal ingrepen nodig om te voldoen aan de
minimumvereisten. De bushaltes zijn namelijk nog niet toegankelijk aangelegd. Aan de noordelijke halte is 
hiervoor voldoende ruimte. Aan de zuidelijke zijde is er slechts beperkte ruimte voorhanden omwille van de
ingang naar de parking van een restaurant. Zo is er een lengte van ongeveer 14 meter beschikbaar en een
breedte van ongeveer 3 meter. Dit lijkt niet voldoende voor een toegankelijke halte én een degelijk fietspad,
dat bij voorkeur achter het perron loopt. Hier dient dus bekeken te worden of er ruimte gewonnen kan
worden op de bestaande parking. Het fietspad aan de noordelijke zijde wordt ook best verlegd naar achter het 
perron, zoals voorgesteld in het masterplan.

Vandaag is er hier een kleine fietsenstalling aanwezig, al werd dit niet mee ingetekend in het masterplan. Voor
het Hoppinpunt is het vereist dat hier een kwalitatieve fietsenstalling komt met voldoende capaciteit voor 
deelfietsen en ruimte voor buitenmaatse fietsen.

Ook dient er nog een Hoppinzuil voorzien te worden. Dit kan best ter hoogte van de noordelijke bushalte, 
waar de meeste diensten gebundeld worden. Daarnaast beschikt de parking reeds over de vereiste 
parkeerplaats voor mindervaliden, alsook over elektrische laadvoorzieningen. Bij een herinrichting van de
parkeerplaatsen dient er ook ruimte voorzien te worden voor een flexbus die hier kan halteren in kader van
het Vervoer Op Maat.

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. Dit Hoppinpunt is reeds uitgerust met laadpalen voor elektrische wagens maar de trend naar 
elektrisch rijden kan hier verder opgevangen worden door een extra aantal laadpalen te voorzien. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 5: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto / -

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
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3.2.4 Kostenraming 

De Wissel in Bonheiden 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 max

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 6: Kostenraming Bonheiden: parking De Wissel

Bonheiden: Parking De Wissel - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Opbraak BSS, incl. fundering
Opbraak kasseien, incl. fundering
Opbraak glasbollen
Opbraak boordsteen, incl. fundering
Rooien Bomen (>5st)
Rooien struiken
Opbraak straatkolken

Aanleg Flexbushalte
Aanlag boordsteen (>100m)        9.800,00 
Aanleg groene berm
Aanleg fietspad in asfaltverharding, incl. fundering (>100m²)
Aanleg straatkolken
Wegmarkering (arcering, stopstreep, zebrapad...) (<50m²)
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)        9.000,00 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')               510,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, complex       60.000,00 
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten       179.998,50 

Inclusief aanbevelingen

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)

Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)   1.300,00 
Subsidie mobipunt (100 %) (Max subsidie bedrag reeds uitgeput) -   
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen



Bonheiden: Halte Eksterveldlaan Lokaal Hoppinpunt

3.3.1 Situering en type Hoppinpunt
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Dit Hoppinpunt is de tweede locatie gelegen in Bonheiden, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De 
gemeente situeert zich net ten oosten van Mechelen en bevindt zich in de ruimte tussen de N15  (Mechelen 
Heist-op-den-Berg Bergom) en de N26 (Mechelen - Leuven). De gemeente wordt hoofdzakelijk ontsloten via 

een belangrijke rol. Vanuit deze wegen kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het 
hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is gelegen op de Putsesteenweg (N15) ter hoogte van de Sint-
Ludwinakerk. Het is de bedoeling hier een nieuwe bushalte te voorzien ter vervanging van de huidige bushalte 
Eksterveldlaan. Volgende straten sluiten aan op de Putsesteenweg dichtbij het hoppinpunt: Zellaerdreef, 
Ravennestlaan en Kapelweg. 

Figuur 31: Situering Hoppinpunt Eksterveldlaan, Bonheiden
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Figuur 32: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 33: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.3.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een bushalte per rijrichting. 
Het voorstel is om de bestaande bushalten van Halte Eksterveldlaan te verplaatsen ter hoogte van de Sint-
Ludwinakerk en op deze locatie een compact hoppinpunt te realiseren. Van een nieuwe halte aan een 
Hoppinpunt wordt verwacht dat ze meteen toegankelijk wordt aangelegd. De bushalte moet in de toekomst 
bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 7. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in
Figuur 35. De bediening door deze lijnen rechtvaardigt de selectie als Lokaal hoppinpunt.

Figuur 34: Situatieschets nieuwe halte locatie aan Sint-Ludwinakerk

Tabel 7: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Sint-Ludwinakerk, Bonheiden
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
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Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige
lijn

Mechelen 
Geel/Herentals  

510/511 Mechelen Heist-op-
den-Berg: nieuw traject: 
via N15 = sneller 

Heist-op-den-berg Geel 
= zoals nu  

Heist-op-den-berg 
Herentals = nieuw traject 
via Wiekevorst, 
Morkhoven en 
Noorderwijk 

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige

lijn
Mechelen Peulis 
Waver scholen

/ 528 /

Keerbergen 
Bonheiden Waver 
scholen

/ 538 /

Figuur 35: Overzichtskaart OV-lijnen Bonheiden
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De bereikbaarheid voor voetgangers is beperkt doordat een afzonderlijk voetpad ontbreekt, ze kunnen enkel 
gebruik maken van het fietspad. Voor fietsers is de bereikbaarheid daardoor beter met de aanwezigheid van 
vrijliggende fietspaden. Verder wordt de bereikbaarheid voor fietsers voldoende gegarandeerd door de 
aanwezigheid van functionele fietsroutes. In Figuur 36 worden de bovenlokale functionele fietsroutes 
weergegeven. Sommige delen van de route missen nog de nodige fietsinfrastructuur om conform te zijn met 
het fietsvademecum. 

Figuur 36: BFF (Geoloket provincie Antwerpen)

Op het vlak van fietsvoorzieningen wordt voor een Hoppinpunt van deze categorie 15-30 fietsenstallingen 
verwacht. Momenteel zijn er nog geen fietsparkeerplaatsen aanwezig doordat dit een nieuw gecreëerde halte 
is. Bijgevolg zijn er ook geen deelfietsen beschikbaar Bij de opstart van Vervoer op Maat binnen dit 
Hoppinpunt zullen er aan de halte 4 deelfietsen geplaatst worden, alle 4 elektrisch (op een oppervlakte van 8
14 m²). Verder moet ruimte gereserveerd worden voor buitenmaatse fietsen. De aanleg van het hoppinpunt 
zal dus moeten voorzien worden van voldoende ruimte voor fietsenstallingen. Aanvullend kan eventueel een 
onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 

²

een parking aanwezig achter de kerk inclusief twee voorbehouden plaatsen voor personen 
met een handicap. De huidige afwezigheid van deelwagens en plaatsen met laadpalen is niet uiterst 
problematisch maar het kan wel een element zijn dat bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van de 
locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. 
Omdat het hier over een lokaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride zone 
niet essentieel is maar wel aanbevolen. 
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Figuur 37: Parking Sint-Ludwinakerk

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Zo is 
er de kerk, horecazaken en een apotheker, de overige bebouwing heeft een residentiele functie. De 
voorziening van extra beschutting, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van 
het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. Ook drank- en eet mogelijkheden zijn aanbevolen om 
de kwaliteit te verbeteren.

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie gerealiseerd door de 
aanwezigheid van enkele diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. De 
omwonende bewoners nemen deze taak ook deels op zich. Op deze locatie lijken er wel wat 
verbeteringsmogelijkheden te zijn op vlak van toegankelijkheid en verkeersveiligheid die onderzocht kunnen 
worden. Zo moet er onder andere, ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een 
Hoppinpunt, bij de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een 
beperking, anderstaligen,..). Bij de aanleg van de nieuwe halte moet hier rekening mee gehouden worden. 
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3.3.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 38) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige elementen. 

Gezien het een nieuwe halte betreft zijn er nog geen minimumvereisten ingevuld. De nieuwe bushaltes dienen 
aangelegd te worden met een toegankelijk perron. Aan de zuidelijke zijde is hier voldoende ruimte die wel nog 
door de gemeente verworven dient te worden. Aan de noordelijke zijde kan ruimte gecreëerd worden door de 
afslagstrook te verwijderen. Het perron dient zich dan te situeren tussen een aantal woningen die niet over een 
garage of doorgang beschikken zodat de uitritten gevrijwaard worden, zoals ingetekend.  Daarnaast dient er 
een kwalitatieve fietsenstalling voorzien te worden met ruimte voor deelfietsen, gewone fietsen en 
buitenmaatse fietsen. Ook hiervoor is er voldoende ruimte en deze is indicatief ingetekend op de schets. Ten 
slotte dient er nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data-uitwisseling voorzien te worden. De zuil kan best 
aan de zuidzijde worden voorzien. De parking beschikt reeds over de vereiste plaatsen voor mindervaliden ten 
zuiden van de kerk.

Het is aanbevolen om de fietsoversteken over de N15 te verbeteren met ook een zichtbare oversteek voor 
fietsers bij de aanleg van het Hoppinpunt. Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te 
reserveren. 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 hier verder opgevangen 
worden door een extra aantal laadpalen te voorzien. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 8: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto / -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-





Bonheiden: Halte Eksterveldlaan Lokaal Hoppinpunt

3.3.4 Kostenraming 

De nieuwe Halte Eksterveldlaan wordt 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 

van de haltes van De Lijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de subsidie voor halte. 

Gezien een deel van de herinrichting ook op een gemeentelijke weg plaatsvindt (Zellaerdreef) kan er gebruikt 
worden van de subsidie voor mobipunten voor 100% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van 

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 9: Kostenraming Bonheiden: halte Eksterveldlaan

Bonheiden: Halte Eksterveldlaan - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')     510,00 
Aanpassen wegenis
Aanleg fietspad in asfaltverharding, incl. fundering (<100m²)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L) ,00 

Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren op de rijbaan

Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, complex
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)
Subsidie mobipunt (100 %) -   1.300,00 
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen -   
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3.4.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregeling met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit dit type van locaties zijn 
overwegend verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook 
mogelijk na een overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Boortmeerbeek, een gemeente binnen de provincie Vlaams Brabant. De 
gemeente situeert zich ten zuiden van Mechelen en wordt hoofdzakelijk ontsloten via de N26 (Mechelen -
Leuven) die de gemeente doorsnijdt en de N21 (kleine ring rond Brussel - Kampenhout - Haacht - Aarschot). 
Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het 
hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station van Boortmeerbeek en is bereikbaar via 
volgende straten: Aststraat, Nieuwe weg, Rijmenamsebaan en Brouwersstraat.

Figuur 39: Situering Hoppinpunt station Boortmeerbeek
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Figuur 40: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 41: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.4.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door een IC-trein (Gent Leuven) en een L-trein (Leuven Mechelen - Sint-Niklaas). 
Beide treinen rijden met een frequentie van 1/uur in beide richtingen. Figuur 42 toont de hoeveelheid 
opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (333 op een 
weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de pandemie. 

Figuur 42: Aantal opstappers station Boortmeerbeek (bron: NMBS, Wikipedia)

Er bevindt zich geen bushalte in de directe omgeving van het station hiervoor moet ongeveer 100m gestapt 
worden richting het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Deze bushalte moet in de toekomst bediend worden 
door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 10. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 44.
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Figuur 43: Situering bushalte ten opzichte van het treinstation

Tabel 10: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Boortmeerbeek
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
/ / 284 De kernnet lijn zal hier niet 

meer halteren. 

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Mechelen - Keerbergen / 501 /
Eppegem 
Boortmeerbeek 
Haacht

/ 510 /

Nachtlijn Mechelen 
Hever Boortmeerbeek 

Kampenhout Haacht  
Wespelaar Tildonk 

Herent  Leuven 
Kessel-Lo Hulsberg

/ Combinatie van 
huidige nachtlijnen 

huidige nachtlijnen + 
doorgetrokken naar 
Mechelen  
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Figuur 44: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers is beperkt door de afwezigheid van voetpaden en zebrapaden langs 
bepaalde wegen rond het hoppinpunt. Ook voor de fietsers ontbreken er fietspaden langs de wegen, al liggen 
sommige wel in een zone 30 waardoor dit ook niet wenselijk is. De bereikbaarheid voor de fietsers wordt wel 
deels gegarandeerd door de aanwezigheid van functionele fietsroutes. In Figuur 45 worden de bovenlokale 
functionele fietsroutes weergegeven. De paarse route is een functionele route en de oranje een alternatieve. 
Om het hoppinpunt echt bereikbaar te maken zouden deze routes nog doorgetrokken en verbonden moeten 
worden met deze locatie.
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Figuur 45: BFF (Geoloket provincie Vlaams-Brabant)

Op het vlak van fietsvoorziening wordt op een Hoppinpunt van deze categorie 100-500 fietsenstallingen 
verwacht. Momenteel zijn er 244 fietsparkeerplaatsen aan het station Boortmeerbeek. Hiervan zijn 170 
overkapte wielbuigers, 66 niet-overkapte hoog-laag stallingen en 8 overkapte oversized plekken. De gemeente 
geeft aan dat er voorlopig geen tekort aan fietsenstallingen is. Momenteel zijn er geen deelfietsen beschikbaar 
aan het station In de toekomst zullen er hier 5 deelfietsen geplaatst worden, waarvan er 3 elektrisch zijn (op 
een oppervlakte van 9,5 17 m²). Er zijn reeds plaatsen voorzien voor buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan 
eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden, een fietspomp is reeds aanwezig. 

²

Figuur 46: Overdekte fietsenstalling aan het treinstation
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Figuur 47: Niet-overdekte fietsenstalling aan het treinstation

een parking voorzien inclusief voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, 6 stuks in totaal. De 
huidige afwezigheid van deelwagens is niet uiterst problematisch maar het kan wel een element zijn dat 
bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te 
voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Wel zijn er op de parking aan de noordzijde van het spoor 
twee parkeerplaatsen met een laadpaal aanwezig. Omdat het hier over een regionaal Hoppinpunt gaat, komt 
uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride zone noodzakelijk is om te voorzien. 

Figuur 48: Parking inclusief plaatsen met laadpaal

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevinden zich een aantal horecazaken in de Brouwersstraat maar het stationsgebied zelf wordt in zijn directe 
omgeving vooral omgeven door residentiele gebouwen. De voorziening van lockers, een postbus en eventueel 
een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 



Boortmeerbeek: Station Boortmeerbeek Regionaal Hoppinpunt

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie deels bekomen door 
het open karakter van de stationsomgeving en de aanwezigheid van enkele diensten en residentiele gebouwen
die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. Op deze locatie lijkt alles vrij conform wat betreft 
toegankelijkheid en verkeersveiligheid maar er zijn uiteraard altijd verbeteringsmogelijkheden die onderzocht 
kunnen worden. Zo moet er onder andere, ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid 
van een Hoppinpunt, binnen de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker 
(Individuen met een beperking, anderstaligen,..). De Lijn zelf geeft aan dat de dichtstbijzijnde halte tot het 
station, mits assistentie, toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking.
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3.4.3 Uitwerking voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting (Figuur 49) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen. 

Het station van Boortmeerbeek beschikt reeds over een aantal minimumvereisten van een Hoppinpunt. De 
perrons zijn toegankelijk, al dient er aandacht te gaan naar een veilige oversteek voor trage weggebruikers 
over de spoorwegen. Er zijn recent nieuwe fietsenstallingen aangelegd langs beide zijden van de sporen, met 
reeds ruimte voor buitenmaatse fietsen. De deelfietsen (5 waarvan 3 elektrisch) worden bij voorkeur 
aangeboden in de zuidelijke fietsenstalling. 

Door de vereiste parkeerplaatsen voor mindervaliden te verschuiven naar het oosten kan er een grotere 
centraliteit of pleinfunctie ontstaan daar waar de Aststraat de Brouwersstraat kruist. Dit zou dan de geschikte 
plek zijn om de Hoppinzuil met infrastructuur voor data-uitwisseling te voorzien. 

In het noorden van het station, aan de Nieuwe Weg, is het aanbevolen om een Kiss + Ride functie te voorzien. 
In de praktijk gebeurt dit ook vaak zonder dat hiervoor aangewezen plaatsen zijn. 

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. Dit Hoppinpunt is reeds uitgerust met laadpalen voor elektrische wagens maar de trend naar 
elektrisch rijden kan hier verder opgevangen worden door een extra aantal laadpalen te voorzien. De 
voorgestelde locaties zijn slechts indicatief en vo
op het Hoppinpunt.   

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 11: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer / /
Fiets - -

-

-

-
Auto / -

-
-

Aanvulling diensten
Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
Aanvullende diensten / -

-
Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking -

-
/

Herkenbaarheid -

-

-

-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid / -

-

-



BOORTMEERBEEK STATION -
REGIONAAL HOPPINPUNT
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3.4.4 Kostenraming

Het station van Boortmeerbeek 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 

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. 

Tabel 12: Kostenraming Boortmeerbeek station

Boortmeerbeek Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Parkeerplaats (personen met beperking of taxi)5

Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) - 061,50 
Totaal minimumvereisten 123,00 061,50 

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)           5.500,00 
Parkeerplaats voor elektrische deelwagen (excl. auto) (2 plaatsen)
Herinrichten bestaande parkeerplaatsen tot plein
Onbemand fietsherstelstation
Kiss&Ride zone
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen 0.923,00 461,50 
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3.5.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregeling met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn overwegend
verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook mogelijk na een 
overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Bornem, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De gemeente situeert 
zich tussen Puurs en Temse en wordt hoofdzakelijk ontsloten via de N16 (Sint-Niklaas Willebroek 
Mechelen). Vanuit deze gewestweg kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het 
hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station van Bornem en kan bereikt worden via 
volgende straten: Stationsstraat, Hingenesteenweg , Molenveldweg en Nieuwe Kouterstraat. 

Figuur 50: Situering Hoppinpunt station Bornem
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Figuur 51: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 52: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.5.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
Mobiliteitsaanbod 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door een L-trein Sint-Niklaas Mechelen Leuven met een frequentie van 1/uur in 
beide richtingen. Figuur 53 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het 
jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (539 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de 
pandemie. 

Figuur 53: Aantal opstappers station Bornem (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder zijn er een aantal bushaltes aanwezig op verschillende locaties rond het stationsgebied. Die bushalten
moeten in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 13. Deze lijnen worden ook 
op kaart weergeven in Figuur 57.
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Figuur 54: Situatieschets station Bornem

Figuur 55: Bushalte Bornem Station Figuur 56: Bushalte Bornem Station

Tabel 13: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Bornem

Openbaar vervoer lijnen 
Aanvullend net

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Puurs Hingene 
Bornem Sint-Amands

1x/u (dal) Nieuw 
samengesteld 
traject
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Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Boom Bornem 
Dendermonde

/ 257 /

Figuur 57: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van voetpaden langs elke 
aanliggende weg. Zebrapaden die rekening houden met de looplijnen ontbreken wel. Voor de fietsers 
ontbreken fietspaden langs de wegen maar er zijn wel functionele fietsroutes aanwezig. In Figuur 58 worden 
de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. Belangrijk is de aanwezigheid van een fietssnelweg of 
fietsostrade langs het spoor. Deze F18 verbindt Sint-Niklaas met Mechelen en heeft ter hoogte van Bornem de 
nodige fietsinfrastructuur om conform te zijn als fietssnelweg binnen het vademecum fietsvoorzieningen. 
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Figuur 58: BFF provincie Antwerpen

Op het vlak van fietsvoorziening wordt op een Hoppinpunt van deze categorie 100-500 fietsenstallingen 
verwacht. In de huidige toestand zijn er 348 fietsparkeerplaatsen aan het station Bornem. Aan de westelijke 
kant van het station zijn 144 overkapte hoog-laag stallingen, aan de oostelijke kant 192 overkapte hoog-laag 
stallingen. Daarnaast zijn er nog 12 overkapte wielbuigers. Momenteel zijn hier geen deelfietsen vanuit de 
vervoerregio beschikbaar. Wel zijn er 20 deelfietsen van de gemeente aanwezig. In de toekomst zullen er aan 
het station 13 deelfietsen geplaatst worden vanuit Vervoer op Maat, waarvan er 6 elektrisch zijn (op een 
oppervlakte van 21,5 41 m²). De gemeente geeft aan dat de locatie waar op dit moment deelfietsen van de 
gemeente staan (oostzijde station), geschikt is voor de stalling van de VOM deelfietsen. Deze stalling staat op 
terrein van de gemeente. De gemeente verkiest hier een overkapte hoog-laag stalling. Deze locatie is ook 
afgestemd met de NMBS. Verder moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte 
geven aan buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien 
worden.

²)
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Figuur 59: Fietsenstalling station Bornem

Ten zuiden van het stationsgebouw en de fietsenstallingen bevindt zich een ruime parking inclusief 
voorbehouden plaatsen voor personen met een handicapt, 5 stuks in totaal. De huidige afwezigheid van 
deelwagens en laadpalen voor elektrische wagens is niet uiterst problematisch maar het kunnen beide wel 
elementen zijn die kunnen bijdragen tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet 
essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Omdat het hier over een 
regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride zone noodzakelijk is om te 
voorzien. 

Figuur 60: Ruime parking naast het treinspoor Figuur 61: Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met 
een handicap

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevindt zich een frituur, meerdere restaurants, enkele winkels en het gemeentehuis in directe nabijheid 
(binnen straal van 100 m). Het commercieel centrum is iets verder gelegen (400 m). De voorziening van 
lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra 
functionaliteit kunnen bieden. 
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De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie is de sociale veiligheid in de huidige situatie niet optimaal ondanks de 
aanwezigheid van andere diensten met bijhorende sociale controle. Het perron van de trein ligt deels
geïsoleerd en dit leidt tot een regelmatige melding van misdaad. Verder moeten ook  
verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid zeker onderzocht worden. De
grootste knelpunten hieromtrent situeren zich bij de spooroverweg en bij de oversteek tussen de twee 
bushaltes. Hier komen conflicten tussen auto en fiets/voetganger voor. Ten gevolge van een minimum vereiste 
binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij de inrichting ook voldoende aandacht besteed 
worden aan elk type gebruiker (individuen met een beperking, anderstaligen,..). De Lijn markeert de haltes aan 
het station als onvoldoende toegankelijk.
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3.5.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 62) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen. 

Het station van Bornem beschikt reeds over een aantal minimumvereisten van een Hoppinpunt. Het station 
wordt bedient door een frequente regionale verbinding en is voorzien van toegankelijke perrons. Binnen de 
bestaande fietsenstalling dient ruimte te worden voorzien voor 13 deelfietsen, waarvan 6 elektrisch. De 
benodigde ruimte hiervoor (21,5-41 m²) kan opgevangen worden in deze huidige fietsenstalling. Langs beide 
zijden van het spoor zijn gereserveerde parkeerplaatsen voor mindervalide aanwezig. 
Er zijn echter ook minimumvereisten waar nog niet aan voldaan wordt. De aanwezige bushaltes worden gezien 
als onvoldoende toegankelijk en moet aangelegd worden met een toegankelijk perron. Verder moet er nog 
een Hoppinzuil en infrastructuur voor data-uitwisseling voorzien worden. De zuil kan best aan de noordzijde 
van de spoorweg worden voorzien omdat hier de meesten diensten gesitueerd zijn waaronder de bushaltes en 
deelfietsen. Verder is het essentieel ruimte te reserveren voor buitenmaatse fietsen. Ten slotte moet er ook 
rekening gehouden worden met de mogelijke looplijnen. Deze moeten zo veilig en direct mogelijk tussen de 
verschillende aanwezige modi kunnen gebeuren met speciale aandacht voor optimaal geplaatste 
oversteekplaatsen. Hieromtrent moet er aandacht gaan naar een veilige oversteek voor trage weggebruikers 
over de spoorwegen.

Een aantal zaken worden hier niet gezien als een vereiste maar zijn wel aanbevolen. Het is 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 hier verder opgevangen worden door een aantal laadpalen te voorzien. Tenslotte worden ook de 
voorziening van een fietsherstelstation en een pakketautomaat aangeduid binnen de voorkeursoplossing. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 14: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-

-
Auto / -

-
-
-

Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -
-

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid - -
-

-
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3.5.4 Kostenraming

Het station van Bornem 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 

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. 

Tabel 15: Kostenraming Bornem station

Bornem Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes') 0,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, indien driehoeken in steen
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten             26.345,00 

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)
Parkeerplaats voor elektrische deelwagen (excl. auto) (2 plaatsen)      5.500,00 
Onbemand fietsherstelstation
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen            32.345,00 
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3.6.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregelingen met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn 
overwegend verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook 
mogelijk na een overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het station is een van de twee hoppinpunten die zich situeren in de gemeente Duffel, een gemeente binnen 
de provincie Antwerpen. Duffel is gelegen aan de Nete en wordt voornamelijk ontsloten door de N14
(Mechelen Lier Hoogstraten Nederland). Vanuit deze gewestweg kan aansluiting gemaakt worden met 
andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station van Duffel en 
kan bereikt worden via volgende straten: Stationsstraat, Hermansstraat, Spoorweglaan, Standplaats en 
Geleweg. 

Figuur 63: Situering Hoppinpunt station Duffel
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Figuur 64: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 65: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.6.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
Mobiliteitsaanbod 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation.
Dit station wordt bediend door de S-trein Antwerpen Mechelen Brussel - Nijvel met een frequentie van 
2/uur in beide richtingen. Figuur 66 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. 
Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (528 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met 
de pandemie. 

Figuur 66: Aantal opstappers station Duffel (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder is er een bushalte aanwezig aan het station. De bushalte moet in de toekomst bedient worden door de 
OV-lijnen weergegeven in Tabel 16. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 70. 
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Figuur 67: Situatieschets station Duffel

Figuur 68: Treinperron station Duffel

Figuur 69: Bushalte 
station Duffel

Tabel 16: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Duffel
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn



Duffel: Station Duffel Regionaal Hoppinpunt

Hemiksem Aartselaar 
Kontich Duffel

1x/u (dal) Nieuwe verbinding 
VVR Antwerpen

Nieuwe verbinding op basis 
van vraag en IP

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Lier Station Herderin 
Duffel Waarloos

/ 556 /

Lier Duffel - Rumst / 555 /

Figuur 70: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers is goed in orde door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden langs 
de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn er fietspaden voorzien en ook lopen er enkele functionele 
fietsroutes langs deze locatie. In Figuur 71 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. 
Belangrijk is de aanwezigheid van een fietssnelweg of fietsostrade die ongeveer parallel aan de spoorweg 
loopt. Deze F1 verbindt Antwerpen met Mechelen en loopt ook verder naar Brussel en is conform als 
fietssnelweg binnen het vademecum fietsvoorzieningen. 
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Figuur 71: BFF provincie Antwerpen

Op het vlak van fietsvoorzieningen wordt op een Hoppinpunt van deze categorie 100-500 fietsenstallingen 
verwacht. In de huidige toestand zijn er 324 fietsparkeerplaatsen aan het station Duffel. Dit 

In de toekomst zullen er aan het 
station 12 deelfietsen geplaatst worden, waarvan 4 elektrisch zijn (op een oppervlakte van 20 38 m²).
Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden.

²
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Figuur 72: Fietsenstallingen aan het station van Duffel

een ruime parking inclusief voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, 10 stuks in totaal. 
De huidige afwezigheid van deelwagens is niet uiterst problematisch maar het kan wel een element zijn dat
bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te 
voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Parkeerplaatsen met laadpaal zijn wel al beperkt 
aanwezig (2 stuks). Omdat het hier over een regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat 
een kiss and ride zone noodzakelijk is om te voorzien. 

Figuur 73: Parking langs de spoorweg
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Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevindt zich een broodjeszaak, frituur, krantenwinkel en nog een aantal andere zaken in directe nabijheid. De 
meeste diensten zijn gebundeld rond de tunnel onder het treinspoor. De voorziening van lockers, een postbus 
en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen 
bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie deels bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Verder moeten ook verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid 
zeker onderzocht worden. Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een 
Hoppinpunt moet er bij de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (individuen 
met een beperking, anderstaligen,..). De bushalte langs de kant van het station is toegankelijk, de andere halte 
is niet conform het principeontwerp van de Lijn. Het perron aan het stationsgebouw is 
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3.6.3 Uitwerking voorkeursoplossing

Het station van Duffel voldoet reeds aan een aantal minimumvereisten voor een Hoppinpunt: er is een 
fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen en op de parking zijn plaatsen gereserveerd voor mensen 
met een beperking. De deelfietsen (12, waarvan 4 elektrisch) die vanuit Vervoer Op Maat worden aangeboden 
kunnen in de bestaande stalling opgevangen worden. 

Om te voldoen aan de minimumvereisten is het echter van belang dat de bushaltes toegankelijk aangelegd 
worden. Langs de oostelijke zijde is dit niet eenvoudig gezien de fietssnelweg achter de halte moet komen te 
liggen. Om dat mogelijk te maken lijkt de meest aangewezen ingreep om de halte naar het noorden te 
verschuiven en daarbij een kleine asverschuiving te voorzien. Daarbij zal een klein aantal parkeerplaatsen 
verdwijnen. Gezien de grote capaciteit van de parking van het station lijkt dat een haalbare ingreep. Bij een 
verplaatsing van de bushalte is het aangewezen om een veilige oversteek voor trage weggebruikers te 
voorzien. 

Daarnaast is het vereist om een Hoppinzuil met infrastructuur voor data-uitwisseling te voorzien. Dit kan ter 
hoogte van de ingang van het station, al is de zichtbaarheid hier beperkt. Een andere optie is op het plein voor 
het station. Gezien het station over verschillende toegangswegen beschikt is het aangewezen om aanvullend 
aan de zuil ook bewegwijzering te voorzien om de oriëntatie voor reizigers eenvoudiger te maken. 

Ten slotte 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 hier verder opgevangen worden door een aanvullend 
aantal laadpalen te voorzien. Tenslotte worden ook de voorziening van een fietsherstelstation en een 
pakketautomaat aangeduid binnen de voorkeursoplossing.

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 17: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets - -
-

-

-
Auto / -

-
-

Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid - -
-

-

-
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3.6.4 Kostenraming

Het station van Duffel 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 

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. 

Tabel 18: Kostenraming Duffel station

Duffel Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen 00,00 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Parkeerplaats (personen met beperking of taxi)
Aanpassen wegenis     45.000,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-S)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)

Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren op de rijbaan

Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, indien driehoeken in steen
Werfsignalisatie               2.000,00 
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)
Parkeerplaats voor elektrische deelwagen (excl. auto) (2 plaatsen)
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen
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3.7.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

De halte bij het gemeentehuis is het tweede hoppinpunt dat zich situeert in de gemeente Duffel, een 
gemeente binnen de provincie Antwerpen. Duffel is gelegen aan de Nete en wordt voornamelijk ontsloten 
door de N14 (Mechelen Lier Hoogstraten Nederland). Vanuit deze gewestweg kan aansluiting gemaakt 
worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is zoals eerder vermeld,
gelegen aan het gemeentehuis van Duffel en kan bereikt worden via volgende straten: Kiliaanstraat en 
Gemeentestraat. 

Figuur 74: Situering Hoppinpunt gemeentehuis Duffel

Figuur 75: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 76: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)
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3.7.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit bushalten die op een vrij grote 
afstand van elkaar en het gemeentehuis gesitueerd zijn. Deze grote afstand maakt het voorlopig onmogelijk 
om een compact hoppinpunt te realiseren maar op termijn moet deze situatie wel verbeterd worden. De 
bushalte moet in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 19. Deze lijnen 
worden ook op kaart weergeven in Figuur 78. De bediening door deze lijnen rechtvaardigt de selectie als lokaal 
hoppinpunt.

Figuur 77: Situatieschets hoppinpunt gemeentehuis Duffel

Tabel 19: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Gemeentehuis Duffel
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Mechelen Duffel Lier 2x/u (dal) 550 niet meer via lus Duffel 

station (=vlotter)
Hemiksem Aartselaar 
Kontich Duffel

1x/u (dal) Nieuwe verbinding 
VVR Antwerpen op 
basis van vraag en 
IP

/

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Lier Station Herderin 
Duffel Waarloos

/ 556 /

Lier Duffel - Rumst / 555 /
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Figuur 78: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers is voldoende in orde door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn er fietspaden voorzien en lopen er enkele functionele 
fietsroutes langs deze locatie. In Figuur 79 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. 
Belangrijk is de nabijheid van een fietssnelweg of fietsostrade, deze loopt parallel aan de Nete. Deze F17 
verbindt Lier met Boom en is, voor het grootste deel, conform als fietssnelweg binnen het vademecum 
fietsvoorzieningen. 

Figuur 79: BFF provincie Antwerpen

Op het vlak van fietsvoorziening wordt op een Hoppinpunt van deze categorie 15-30 fietsenstallingen 
verwacht. Momenteel zijn er 40 fietsparkeerplaatsen aan het gemeentehuis van Duffel. Hiervan zijn er 16 niet-
overkapte nietjes en 24 overkapte nietjes. Verder zijn er hier geen deelfietsen beschikbaar. Bij de opstart van 
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Vervoer op Maat zullen er aan het station 8 deelfietsen geplaatst worden, waarvan er 2 elektrisch zijn (op een 
oppervlakte van 14 26 m²). Verder moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte 
geven aan buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien 
worden. 

²

Figuur 80: Huidige overdekte fietsenstallingen

een parking aanwezig achter het gemeentehuis inclusief een voorbehouden plaats voor 
personen met een handicap. De huidige afwezigheid van openbaar beschikbare deelwagens is niet uiterst 
problematisch maar het kan wel een element zijn dat bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van de 
locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn aangeraden. Wel zijn 
er twee plaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Tenslotte, omdat het hier over een 
lokaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride zone niet essentieel is maar wel 
aanbevolen. 

Figuur 81: Parkeerplaatsen achter en naast het gemeentehuis
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Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Zo is 
er uiteraard het gemeentehuis maar ook horecazaken, een apotheker en twee banken. De voorziening van
extra beschutting, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt 
nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie gerealiseerd door de 
aanwezigheid van enkele diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. De 
omwonende bewoners nemen deze taak ook deels op zich. Op deze locatie lijken er wel wat 
verbeteringsmogelijkheden te zijn op vlak van toegankelijkheid en verkeersveiligheid die onderzocht kunnen 
worden. Zo moet er onder andere, ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een 
Hoppinpunt, bij de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een 
beperking, anderstaligen,..). De heraanleg van de vernieuwde halte aan het gemeentehuis moet hier rekening 
mee houden. 
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3.7.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 82) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige elementen. 

Omwille van de geplande dorpskernherinrichting wordt er gekozen om de deelfietsen op korte termijn aan te 
bieden achter het gemeentehuis. Gezien dan niet aan alle minimumvereisten wordt voldaan (toegankelijke 
haltes) kan er niet gesproken worden van een volwaardig Hoppinpunt6. Eventuele ingrepen op korte termijn 
zijn dan ook niet subsidiabel. 

Op langere termijn wordt de dorpskern van Duffel heringericht. Wanneer de Netebrug verhoogd wordt, zal 
heel het kruispunt rond het gemeentehuis opnieuw aangelegd worden. Dit biedt de kans om de uitbouw van 
het Hoppinpunt te integreren in dit ontwerp. Onderstaande voorkeursoplossing kan daarbij een leidraad 
vormen. De voorkeursoplossing bestaat er uit om twee toegankelijke perrons te voorzien ter hoogte van het 
gemeentehuis. Aan de noordelijke zijde van de Kiliaanstraat kunnen zijdelingse parkeerplaatsen aangesneden 
worden om een toegankelijk perron te voorzien. Aan zuidkant van de Kiliaanstraat bevindt zich een kleine 
parking die opgeheven kan worden om ruimte te creëren voor een toegankelijke halte. De parkeercapaciteit 
kan onder andere opgevangen worden op de grote parking ter hoogte van het politiebureau van Duffel. Een 
aandachtspunt is daarbij de oversteekbaarheid die vandaag nog niet optimaal is ter hoogte van het 
gemeentehuis. De schets in Figuur 82 geeft deze langere termijn optie weer.  

De vrijgekomen ruimte laat toe om aan die halte een kwalitatieve fietsenstalling te voorzien met ruimte voor 
deelfietsen en buitenmaatse fietsen alsook een Hoppinzuil met infrastructuur voor data-uitwisseling. 

Tenslotte is het een aanbeveling om ruimte voor deelwagens te reserveren bij de opmaak van het ontwerp. 
Deze versterken namelijk het mobiliteitsaanbod van het punt en bieden een flexibel en efficiënter alternatief 
aan het private wagenbezit. Ook de trend naar elektrisch rijden kan hier verder opgevangen worden door een 
extra aantal laadpalen te voorzien. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.

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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Tabel 20: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto / -
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
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3.7.4 Kostenraming 

De halte Duffel gemeentehuis 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, schuilhuisje
de haltes van De Lijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de subsidie voor halte. 

Indien de werken voor een deel ook gebeuren op een gemeenteweg (bv. Gemeentestraat) dan kan de 
gemeente gebruik maken van de subsidie voor mobipunten voor 100 % van de kosten tot een 

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. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan beperkt de uitwerking zich tot het voorzien van 
deelfietsen en zijn de ingrepen niet subsidiabel.

Tabel 21: Kostenraming Duffel gemeentehuis

Duffel gemeentehuis- lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')        510,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte haltehaven, indien 
driehoeken in steen
Werfsignalisatie 0,00 
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten 51.975,00 -   

Duffel gemeentehuis- lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)     7.250,00 
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte haltehaven, indien 
driehoeken in steen
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   
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3.8.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregeling met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn overwegend
verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook mogelijk na een 
overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Heist-Op-Den-Berg, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De gemeente 
is relatief centraal gesitueerd in de ruimte tussen de steden Lier, Herentals, Geel, Aarschot en Mechelen. De 
hoofdontsluitingsassen die door het grondgebied van de gemeente lopen zijn de N10 (Mortsel Lier 
Aarschot Diest) en de N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg Bergom). Vanuit deze gewestwegen kan 
aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is 
gelegen aan het Station van Heist-Op-Den-Berg en kan bereikt worden via volgende straten: Boudewijnlaan, 
Mechelsesteenweg, Oude Mechelbaan, Stationsstraat en Werftsesteenweg. De stationsomgeving geeft wel 
enigszins het gevoel van een verblijfsgebied te zijn, de ontsluiting van nieuwe ontwikkelingen in deze 
omgeving wordt bestudeerd in het nieuwe mobiliteitsplan.

Figuur 83: Situering Hoppinpunt station Heist-op-den-berg
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Figuur 84: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth)

Figuur 85: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.8.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door de IC-trein Antwerpen  Leuven en de L-trein Antwerpen  Leuven, beide 
treinen rijden met een frequentie van 1/uur in beide richtingen. Figuur 86 toont de hoeveelheid opstappers op 
het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (1133 op een weekdag) maar dit 
heeft voornamelijk te maken met de pandemie.
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Figuur 86: Aantal opstappers station Heist-op-den-Berg (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder is er een busstation met vijf haltes aanwezig aan het station. Die haltes moeten in de toekomst bediend
worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 22. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 88. 

Figuur 87: Situatieschets station HODB

Tabel 22: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt station Heist-Op-Den-Berg
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Mechelen 
Geel/Herentals  

Mechelen Heist-op-
den-Berg 2x/u (dal).

510/511 Mechelen Heist-op-den-
Berg: nieuw traject: via N15 = 
sneller 
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Heist-op-den-Berg 
Geel/Herentals 1x/u 
(dal)

Heist-op-den-berg Geel = 
zoals nu  

Heist-op-den-berg 
Herentals = nieuw traject via 
Wiekevorst, Morkhoven en 
Noorderwijk

Aanvullend net
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Lier Berlaar Heist-op-
den-Berg

1x/u (dal) 297 wijziging traject: via 
Koningshooikt

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Heist-op-den-Berg 
Scholen - Herselt

2 ritten per dag 515 /

Aarschot - Booischot -
Heist op den Berg

Zie wijziging 161 Afgebouwd: Nu: 26 ritten per 

reizigersaantallen)
Heist-op-den-Berg -
Putte - Keerbergen 
scholen  

2 ritten per dag 534 /

Heist - Pijpelheide -
Aarschot ontbreekt

160

Figuur 88: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van voetpaden en 
zebrapaden langs de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn fietspaden niet noodzakelijk omdat het station 
zich in een zone 30 bevindt. Wel is er een dubbelrichtingsfietspad langs de Stationsstraat dat t.h.v. het station 
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de sporen kruist door een fiets-/voetgangerstunnel. Verder lopen er enkele functionele fietsroutes langs deze 
locatie. In Figuur 89 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. Belangrijk is de 
aanwezigheid van een fietssnelweg of fietsostrade die ongeveer parallel aan de spoorweg loopt. Deze F104
verbindt Lier met Aarschot maar is voor het grote deel (nog) niet voorzien van fietsinfrastructuur. 

Figuur 89: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers wordt op dit niveau van Hoppinpunt 500-1000 fietsenstallingen verwacht. Er zijn momenteel 828 
fietsparkeerplaatsen aan het station Heist-op-den-Berg. Hiervan zijn er 8 niet-overkapte wielbuigers, 12 
overkapte wielbuigers, 504 overkapte hoog-laag plaatsen, 84 niet-overkapte nietjes en 196 overkapte nietjes. 
De gemeente geeft aan dat er vroeger een tekort aan fietsenstalling was, maar dat dit door de recente 
uitbreiding opgelost zou moeten zijn. Momenteel zijn er 14 deelfietsen beschikbaar aan het station Heist-op-
den-Berg. In de toekomst zullen er aan het station Heist-op-den-Berg 14 deelfietsen vanuit de vervoerregio 
bijkomen, waarvan er 4 elektrisch zijn (op een oppervlakte van 23 44 m²). Verder zijn er momenteel 2 
locaties voor buitenmaatse fietsen: 1 t.h.v. de ingang van het stationsgebouw en 1 t.h.v. het broodjeskraam 
aan de andere zijde van de busperrons. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien 
worden. 

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse 
fietsen 
Toe te voegen vanuit Vervoer Op Maat: ruimte voor 14 deelfietsen, waarvan 4 elektrisch (op 
een oppervlakte van 23 44 m )
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Figuur 90: Overdekte fietsenstalling Figuur 91: Huidig aanbod van deelfietsen

een ruime parking aanwezig inclusief voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, 3 stuks in 
totaal. De huidige afwezigheid van deelwagens en laadpalen is niet uiterst problematisch maar het kan wel 
een element zijn dat bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet 
essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Omdat het hier over een 
regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride zone noodzakelijk is om te 
voorzien. 

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevinden zich horecazaken, een apotheker, een fietspunt en nog verschillende andere zaken in de directe 
nabijheid. De voorziening van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw 
van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie deels bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Er zijn soms problemen met hangjongeren doordat er zich wel wat donkere hoekjes situeren. Verder 
moeten ook verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid zeker onderzocht 
worden. Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij 
de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (individuen met een beperking, 
anderstaligen,..). De verplaatsingen tussen de perrons gebeuren via een ondergrondse tunnel of trappen naar 
het viaduct. Deze lay-out zorgt ervoor dat de perrons niet toegankelijk zijn met rolstoel. Ook de bushaltes 
blijken niet 100% toegankelijk. Tenslotte lijkt men op het vlak van verkeersveiligheid de oversteekplaatsen vrij 
goed te respecteren.
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Figuur 93: Bushalte perrons

Figuur 92: De connectie tussen 
de perrons gebeurt met 
tunnels en een viaduct
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3.8.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 94) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen.

Het station beschikt reeds over heel wat diensten maar vraagt nog een paar ingrepen om te voldoen aan de 
minimumvereisten van een Hoppinpunt. Om te beginnen dienen de bushaltes toegankelijk aangelegd te 
worden. Om tot een volledig toegankelijk Hoppinpunt te komen zouden ook de perrons toegankelijk moeten
zijn maar dit vraagt drastische ingrepen die buiten de scope van de Unieke Verantwoordingsnota vallen. 

Het station beschikt reeds over verschillende fietsenstallingen. Hier moet nog ruimte voorzien worden voor 
buitenmaatse fietsen. Deze krijgen best een plaats in de iets verder gelegen fietsenstallingen, zo is de kans 
groter dat ze niet door gewone fietsen worden gebruikt. De deelfietsen die door de vervoerregio aangeboden 
worden krijgen bij voorkeur een plaats bij de fietsenstalling aan het stationsgebouw, daar waar vandaag reeds 
deelfietsen aanwezig zijn. Dit verhoogt de leesbaarheid voor reizigers. 

De Hoppinzuil kan ook ter hoogte van deze fietsenstalling geplaats worden nabij de ingang van het station, 
waar zich ook de ticketautomaten zal bevinden. Gezien de grootte van het station en de fragmentatie van de 
verschillende diensten is het aanbevolen om te werken met verschillende Hoppinzuilen of bewegwijzering. 

Het is aanbevolen om de fietsoversteken over de N15 te verbeteren met ook een zichtbare oversteek voor 
fietsers bij de aanleg van het Hoppinpunt. 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 hier verder 
opgevangen worden door een extra aantal laadpalen te voorzien. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 23: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-
Auto / -

-
-

Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -
-

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-
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3.8.4 Kostenraming 

Het station van Heist-op-den-Berg 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 

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. 

Tabel 24: Kostenraming Heist-op-den-Berg station

Heist-op-den-Berg Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')              850,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)             10.000,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-S) (x2)
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, indien driehoeken in steen .500,00 
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)    6.835,00 
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten 75.185,00 

Inclusief aanbevelingen

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)
  5.500,00 

Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto) 1.300,00 
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen
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3.9.1 Situering en type Hoppinpunt
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Heist-Op-Den-Berg, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De gemeente 
Heist-Op-Den-Berg is relatief centraal gesitueerd in de ruimte tussen de steden Lier, Herentals, Geel, Aarschot 
en Mechelen. De hoofdontsluitingsassen die door het grondgebied van de gemeente lopen zijn de N10 
(Mortsel Lier Aarschot Diest) en de N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg Bergom). Vanuit deze 
gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het 
Hoppinpunt zelf situeert zich ter hoogte van een plein/parking dat omgeven wordt door de volgende straten: 
Leopoldlei, Eugene Woutersstraat en de Binnenweg. 

Figuur 95: Situering Hoppinpunt Heist-Op-Den-Berg, halte Eugene Wouters
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Figuur 96: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 97: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.9.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Mobiliteitsaanbod

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een bushalte per rijrichting,. 
De bushalte(s) moet in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 25. Deze lijnen 
worden ook op kaart weergeven in Figuur 101. De bediening door deze lijnen rechtvaardigt de selectie als 
Lokaal hoppinpunt. 

Figuur 98: Situatieschets Hoppinpunt
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Figuur 99: Haltehaven aan zijde van de parking

Figuur 100: Trap als rechtstreekse verbinding tussen de parking en de 
straat

Tabel 25: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Heist-Op-Den-Berg, halte Eugene Wouters

Openbaar vervoer lijnen 
Kernnet

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Mechelen 
Geel/Herentals  

Mechelen Heist-op-
den-Berg 2x/u (dal).

Heist-op-den-Berg
Geel/Herentals 1x/u 
(dal)

510/511 Mechelen Heist-op-den-
Berg: nieuw traject: via N15 = 
sneller 

Heist-op-den-berg Geel = 
zoals nu  

Heist-op-den-berg 
Herentals = nieuw traject via 
Wiekevorst, Morkhoven en 
Noorderwijk

Aanvullend net
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Lier Berlaar Heist-op-
den-Berg

1x/u (dal) 297 wijziging traject: via 
Koningshooikt

Tremelo Schriek 
Heist-op-den-Berg

1x/u (dal) 527 Wijziging traject: niet meer 
via Baal

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Heist-op-den-Berg -
Vorselaar Scholen

/ 513 Uitgebreid: nu enkel gericht 
op scholen Vorselaar (3 ritten 
per dag)
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2022: + verbinding voor 
scholen Heist-op-den-Berg: 
tussen Herenthout en Heist-
op-den-Berg (compensatie 
wijziging lijn 511) 
(9 ritten per dag)

Heist-op-den-Berg 
Scholen - Herselt

2 ritten per dag 515 /

Heist-op-den-Berg -
Pijpelheide Aarschot

4 ritten per dag 160 /

Aarschot - Booischot -
Heist op den Berg

Zie wijziging 161 Afgebouwd: Nu: 26 ritten per 

reizigersaantallen)

Figuur 101: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers is goed in orde door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden langs 
de aanliggende wegen. Voor de fietsers lopen er (aanliggende) fietspaden langs de Leopoldlei. Verder kruisen 
enkele functionele fietsroutes deze locatie. In Figuur 102 worden de bovenlokale functionele fietsroutes 
weergegeven. Vlakbij het hoppinpunt loopt er een functionele route langs de Leopoldlei maar deze is niet 
conform met het vademecum fietsvoorzieningen. Dit laatste kan veranderen met het voltooien van de werken 
aan de fietspaden.
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Figuur 102: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers is er een niet-overdekte fietsenstalling voor ongeveer 16 fietsen aanwezig. Terwijl er voor dit 
niveau van Hoppinpunt 30-100 verwacht worden. De fietsenstalling voldoet momenteel niet aan de 
gehanteerde norm en moet voorzien worden van een overdekking zodat de fietsen beschermd staan tegen 
regenweer. Verder moet ze worden uitgebreid en moeten er plaatsen worden toegevoegd die ruimte geven
aan mogelijke buitenmaatse fietsen. Vanuit de Vervoerregio Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 6
deelfietsen aan te bieden, waarvan 2 elektrisch (op een oppervlakte van 11 20 m²). Aanvullend kan 
eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden.

²

Figuur 103: Fietsenstalling

Voor een parking aanwezig die reeds voorzien is van laadpalen (2 plaatsen) en deelwagens (2 stuks).
Belangrijk om steeds te voorzien is een gereserveerde parkeerplaats voor mindervalide, in de huidige situatie 
zijn er reeds 2 aanwezig. 
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Figuur 104: Gereserveerde parkeerplaats voor deelwagens en plaatsen met laadpaal

Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er weinig andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevinden zich enkele handelszaken maar geen horeca of populaire winkels. Verder bestaat er een beperkt
aanbod aan beschutte zitplaatsen. De voorziening van een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden 
bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

Oriëntatie 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Ruimtelijke integratie 

Binnen het thema ruimtelijke integratie is de sociale veiligheid in de huidige situatie niet optimaal door de 
afwezigheid van allerhande diensten met voldoende bezoekers die op hun beurt zouden kunnen zorgen voor 
sociale controle. Verder zijn er ook nog verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en 
toegankelijkheid. Het is een vrij autogerichte halte dus fietser en voetganger moeten hier een meer 
prominente plaats krijgen (STO(E)P-principe). Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de 
toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij de inrichting ook voldoende aandacht besteed worden aan 
elk type gebruiker (individuen met een beperking, anderstaligen,..). De toegang tot de parking is voor 
mindervalide onmogelijk via de aanwezige trap maar de omweg biedt hiervoor een alternatief. 
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3.9.3 Uitwerking voorkeursoplossing 

Een voorkeursinrichting (Figuur 105) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige elementen. 

Om te voldoen aan de minimumvereisten dienen de bushaltes van het Hoppinpunt toegankelijk te worden 
aangelegd. Gezien de beperkte ruimte zullen de bussen halteren op de baan, waarbij het fietspad achter de 
perrons kan doorlopen. Ook de helling van de halte is hier een aandachtspunt. Vervolgens moet er een 
kwalitatieve fietsenstalling voorzien worden met ook ruimte voor deelfietsen en buitenmaatse fietsen. Door 
enkele parkeerplaatsen op te heffen kan dit voorzien worden op de parking Leopoldlei, ter hoogte van het 
trapje, zodat er een korte looplijn is tussen bushalte en fietsenstalling. 

De vereiste Hoppinzuil kan naast de fietsenstalling geplaats worden (gezien de paal ongeveer 3m hoog is, blijft 
hij zichtbaar). Alternatief of aanvullend kan ook een Hoppinzuil op het perron geplaatst worden. 

Verder dient er een halte voor een flexbus voorzien te worden, hetgeen naast de fietsenstalling zou kunnen. 
Op die manier ontstaat er een leesbaar Hoppinpunt waar de verschillende mobiliteitsdiensten helder 
gebundeld zijn langs de Leopoldlei. Zo beschikt het Hoppinpunt reeds over deelwagens en laadpalen die ook 
langs deze as worden aangeboden. Indien de capaciteit aan deelwagens of laadpalen wordt uitgebreid is het 
aanbevolen om dit ook verder langs deze as of nabij het Hoppinpunt te voorzien. Tenslotte is het aanbieden 
van een pakketautomaat een aanbeveling voor dit Hoppinpunt als aanvulling op de mobiliteitsdiensten. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 26: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto / -

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
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3.9.4 Kostenraming 

De halte E. Woutersstraat in Heist-op-den-Berg is een Lokaal Hoppinpunt gelegen aan een gemeentelijke weg. 
De subsidie voor mobipunten is hier dus van toepassing voor 100 % van de kosten tot een maximumbedrag 

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. 

Tabel 27: Kostenraming Heist-op-den-Berg, halte Eugene Wouters

Heist-op-den-Berg: Halte Eugene Wouters - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)
Uitrusting deelfietsen 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Aanleg fietspad in asfaltverharding, incl. fundering (>100m²)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Inplanten halte flebus
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, complex
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)             5.500,00 
Subsidie mobipunt (100 %) (Max subsidie bedrag reeds uitgeput) -   
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen -   51.398,00 



Kapelle op den Bos station Regionaal Hoppinpunt

3.10.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en
een goed afgestemde dienstregeling met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn overwegend
verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook mogelijk na een 
overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt situeert zich in Kapelle op den Bos, een gemeente binnen de provincie Vlaams-Brabant maar 
gelegen op de grens met de Provincie Antwerpen. Er lopen geen echte hoofdontsluitingsassen door het directe 
grondgebied maar de gemeente situeert zich in de ruimte tussen de A12 en de E19. Via meer lokale wegen kan 
dan de aansluiting gemaakt worden met deze twee hoofdwegen. Het Hoppinpunt zelf situeert zich rond het 
station en treinspoor. Parallel met het treinspoor lopen de Verbindingsweg en de Spoorwegstraat. Aan de 
uiteinden van het Hoppinpunt wordt de spoorweg gekruist door enerzijds de Stationsstraat/Kuiermanstraat en 
anderzijds de Oudstrijdersstraat beide door middel van een tunnel. Verder ligt het Hoppinpunt vlakbij het 
zeekanaal Brussel-Schelde. 

Figuur 106: Situering Hoppinpunt Station Kapelle op den Bos
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Figuur 107: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth)

Figuur 108: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.10.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door een L-trein Mechelen Gent Zeebrugge met een frequentie van 1/uur in 
beide richtingen. Figuur 109 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het 
jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (235 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de 
pandemie. 
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Figuur 109: Aantal opstappers station Kapelle op den Bos (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder zijn er een aantal bushaltes aanwezig op verschillende locaties rond het stationsgebied. Deze bushalten 
moeten in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 28. Deze lijnen worden ook 
op kaart weergeven in Figuur 111.

Figuur 110: Situatieschets Hoppinpunt

Tabel 28: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Kapelle op den Bos

Openbaar vervoer lijnen 
Kernnet

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Brussel-Noord Kapelle-
op-den-Bos Willebroek

1x/u (dal) 260, in twee 
trajectdelen

Deeltraject 1:
Kapelle-op-den-Bos - Brussel-
Noord 

wijziging: rechtgetrokken in 
Willebroek centrum 

Aanvullend net
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
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Brussel-Noord Kapelle-
op-den-Bos Willebroek

1x/u (dal) 260, in twee 
trajectdelen

Deeltraject 2:
Willebroek Kapelle-op-den-
Bos 

wijziging: rechtgetrokken in 
Nieuwenrode-Westrode

Mechelen Hombeek 
Kapelle-op-den-Bos 
Londerzeel

1x/u (dal) 288 verbetering frequentie op
zaterdag

Mechelen Hombeek 
Leest Tisselt 
Breendonk Puurs

1x/u (dal) 289 steeds doorgetrokken tot
Puurs

Functionele lijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Brussel-Noord 
Grimbergen Kapelle-
op-den-Bos

/ 231 /

Vilvoorde Grimbergen 
Kapelle-op-den-Bos

/ 533 /
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Figuur 111: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers is goed in orde door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden langs 
de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn fietspaden aanwezig en lopen er enkele functionele fietsroutes 
langs deze locatie. In Figuur 112 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. Vlakbij het 
hoppinpunt loopt er een functionele route langs de Kuiermansstraat-Stationsstraat. Belangrijk is ook de 
aanwezigheid van de fietssnelweg (F44 Mechelen-Gent) parallel aan de spoorweg. 
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Figuur 112: BFF provincie Vlaams Brabant

Voor fietsers is er een ruime overdekte fietsenstalling aanwezig. Er moeten voor dit niveau van Hoppinpunten 
zeker 30-100 fietsstalplaatsen aanwezig zijn en er moet een plaats worden toegevoegd die ruimte geeft aan 
mogelijke buitenmaatse fietsen. Vanuit de Vervoerregio Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 5
deelfietsen aan te bieden, waarvan 3 elektrisch (op een oppervlakte van 9,5 17 m²). De deelfietsen kunnen 
voorzien worden op de locatie waar momenteel een fietsenstalling is. Een alternatieve locatie voor de 
deelfietsen bevindt zich nabij de bushalte op de Verbindingsweg. Aanvullend kan eventueel een onbemand 
fietsherstelstation voorzien worden.

²

Er bevindt zich voor auto een ruime parking inclusief voorbehouden plaatsen voor mindervaliden. De huidige 
afwezigheid van deelwagens en laadpalen voor elektrische wagens is niet uiterst problematisch maar het zijn
beide wel elementen die kunnen bijdragen tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is 
het niet essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Omdat het hier over 
een regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss & ride zone noodzakelijk geacht 
wordt om te voorzien. 

Er zijn weinig andere diensten in de buurt. De stationsomgeving ligt gewrongen tussen twee straten en de 
voornaamste functie hierlangs is residentieel. Aan het kruispunt tussen de Verbindingsweg en de 
Oudstrijdersstraat situeert zich wel een apotheek. Verder bestaat er een beperkt aanbod aan beschutte 
zitplaatsen. De voorziening van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw 
van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. Ook moet hier nagedacht worden over het 
voorzien van voldoende drank/eetopties om het wachten aangenamer te maken.

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 
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Door de verhoogde ligging ligt het station zelf een beetje afgezonderd van de rest van de publieke ruimte 
waardoor de link met de weinige diensten rondom het station ook iets minder direct is. Dit maakt dat de 
sociale veiligheid rond het perron in de huidige situatie misschien niet optimaal is door een gebrek aan
bijhorende sociale controle. De perrons zijn namelijk enkel bereikbaar via de trappen wat ook de 
toegankelijkheid sterk reduceert. De fietsstalplaats
grondniveau naast de weg. Aanvullend is het hier belangrijk dat verbeteringsmogelijkheden op vlak van 
verkeersveiligheid en toegankelijkheid zeker onderzocht worden. Ten gevolge van een minimum vereiste 
binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij de inrichting voldoende aandacht besteed worden 
aan elk type gebruiker (individuen met een beperking, anderstaligen,..). De Lijn geeft aan dat de aanwezige 
bushaltes reeds toegankelijk aangelegd zijn voor personen met een motorische en visuele beperking.
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3.10.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 113) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen. 

Het station van Kapelle op den Bos beschikt reeds over een aantal minimumvereisten van een Hoppinpunt. 
Het station wordt bediend door een frequente regionale verbinding. De aanwezige bushaltes zijn reeds 
toegankelijk aangelegd voor personen met een motorische en visuele beperking. Langs beide zijden van het 
spoor zijn gereserveerde parkeerplaatsen voor mindervalide aanwezig.  Om tot een volledig toegankelijk 
Hoppinpunt te komen zouden ook de perrons toegankelijk moeten zijn maar dit vraagt drastische ingrepen die 
waarschijnlijk buiten de scope van de Unieke Verantwoordingsnota vallen. Verder moet er ruimte bijkomen in 
de bestaande fietsenstalling voor buitenmaatse fietsen. 

²

Tenslotte moet er nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data-uitwisseling voorzien worden. Op deze 
locatie wordt er best gewerkt met twee hoppinzuilen omdat het hoppinpunt echt in twee delen wordt 
verdeeld door het hoger gelegen treinspoor. De grootste hoppinzuil bevindt zich langs de zijde van de 
bushalten. 

Een aantal zaken worden hier niet gezien als een vereiste maar zijn wel aanbevolen. Het is een aanbeveling om 
parkeerplaatsen met laadpalen te voorzien op het Hoppinpunt. Deze versterken het mobiliteitsaanbod en 
vangen mee de trend naar elektrisch rijden op. Omdat het hier over een regionaal hoppinpunt gaat, dient een 
kiss & ride zone voorzien te worden. De voorgestelde locatie hiervoor is langs de zijde van de bushalte vlakbij 
de tunnel onder de spoorweg. Tenslotte worden ook de voorziening van een fietsherstelstation en een 
pakketautomaat aangeduid binnen de voorkeursoplossing. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 29: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-
Auto / -

-
-
-

Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -
-

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-
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Het station van Kapelle-op-den-Bos 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

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. 

Tabel 30: Kostenraming Station Kapelle op den Bos

Kapelle op den Bos Station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch) .000,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-S)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%) 1.515,00 
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten

Inclusief aanbevelingen

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)
  5.500,00 

Onbemand fietsherstelstation
Kiss&Ride zone
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen
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3.11.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een interregionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunten van een 
interregionaal niveau worden minstens bediend door enkele hoogwaardige interregionale openbaar
vervoerverbindingen (IC- of IR-trein). Vanuit deze locaties als interregionale knooppunten kan men
verplaatsingen tussen verschillende regio s maken (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Mechelen, een stad binnen de provincie Antwerpen. De stad situeert zich 
ongeveer centraal tussen Antwerpen en Brussel. De hoofdontsluitingsassen die vertrekken vanuit de ring rond
Mechelen zijn de N1 (Brussel Mechelen Antwerpen - Nederland), N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg 
Bergom), N26 (Mechelen Leuven), N14 (Mechelen Lier Hoogstraten Nederland) en de N16 (Mechelen 
Willebroek Sint-Niklaas). Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere 
gewestwegen of met het hoofdwegennet. De Europese hoofdweg E19 loopt ten westen van het centrum van 
Mechelen. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station van Mechelen dat zicht net ten zuiden van het 
stadscentrum situeert. Dit station kan bereikt en ontsloten worden via de volgende straten: Postzegellaan, 
Stationsstraat, Leopoldstraat, H. Consciencestraat en Coxiestraat. Het project rond de stationsomgeving is 
volop in een uitvoeringsfase. Dit omvat een volledige heraanleg van de perrons en tunnel, een herlocalisering 
van de bussen en perrons en een nieuwe uitwerking van het stationsplein. 

Figuur 114: Situering Hoppinpunt Station Mechelen
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Figuur 115: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 116: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.11.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat uit een treinstation. Dit station wordt 
bediend door de treinlijnen weergegeven in Tabel 31. Figuur 117 toont de hoeveelheid opstappers op het 
station tussen 2012 en 2019. Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (10.731op een weekdag) maar dit 
heeft voornamelijk te maken met de pandemie. 

Figuur 117: Aantal opstappers station Mechelen (bron: NMBS, Wikipedia)

Tabel 31: Treinlijnen die aankomen en vertrekken uit Hoppinpunt Station Mechelen

Treinlijnen station Mechelen
Lijn Frequentie

IC-trein Antwerpen Mechelen -
Brussel

2/uur in beide richtingen

IC-trein Turnhout Mechelen 
Brussel Binche 

1/uur in beide richtingen

S-trein Mechelen Vilvoorde 
Brussel Halle - Edingen

2/uur in beide richtingen
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Verder is er een uitgebreid bushaltecomplex aanwezig op het plein voor het stationsgebouw. Deze bushalten 
moeten in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 32. Deze lijnen worden ook 
op kaart weergeven in Figuur 119.

Figuur 118: Situatieschets Hoppinpunt

Tabel 32: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Mechelen
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Mechelen Duffel Lier  2x/u (dal) 550 wijziging: niet meer via lus 

Duffel station (=vlotter) +
frequentieverhoging

Sint-Katelijne-Waver 
Mechelen

2x/u (dal) 560/561 wijziging eindpunt = Sint-
Katelijne-Waver  

IC-trein Antwerpen Mechelen 
Brussels airport Leuven - Hasselt

1/uur in beide richtingen

IC-trein Leuven Mechelen Gent 1/uur in beide richtingen
IC-trein Essen Antwerpen 
Mechelen Brussel - Charleroi  

1/uur in beide richtingen

S-trein Antwerpen Mechelen 
Brussel - Nijvel

2/uur in beide richtingen

IC-trein Antwerpen-Noorderdokken 
Mechelen Brussel Charleroi-Zuid

1/uur in beide richtingen

L-trein Sint-Niklaas Mechelen -
Leuven 

1/uur in beide richtingen

IC-trein Brussel-zuid Antwerpen -
Amsterdam

1/uur in beide richtingen

L-trein Mechelen Gent Brugge 
Zeebrugge

1/uur in beide richtingen

Mechelen Brussel - Aalst 1/uur in beide richtingen
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Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Baal Aarschot

Mechelen Keerbergen 
2x/u (dal) 

Keerbergen Aarschot 
1x/u (dal)

530 wijziging: functionele 
bediening Rijmenam valt weg 
met deze lijn

Mechelen Putte 
Heist-op-den- Berg -
Geel/Herentals  

Mechelen Heist-op-
den-Berg 2x/u (dal) 

Heist-op-den-Berg 
Geel/Herentals 1x/u 
(dal)

510/511 Mechelen Heist-op-den-
Berg: nieuw traject: via N15 = 
sneller 

Heist-op-den-berg Geel = 
zoals nu  

Heist-op-den-berg 
Herentals = nieuw traject via 
Wiekevorst, Morkhoven en 
Noorderwijk

Mechelen Leuven 2x/u (dal) 284-285 Samengesteld:  

Boom Willebroek 
Mechelen

2x/u (dal) 286 287 wijziging: 1 lijn langs N16 

Heindonk: functionele lijn
Zaventem Vilvoorde 
Zemst Mechelen  

2x/u (dal) 282 twee trajectdelen: 

Aanvullend net
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Onze-Lieve-Vrouw-
Waver Mechelen

1x/u (dal) Deeltraject huidige lijn 
510/511

Deeltraject 

Mechelen Hombeek 
Kapelle-op-den-Bos 
Londerzeel

1x/u (dal) 288 met verbetering frequentie
op zaterdag

Mechelen Hombeek 
Leest Tisselt 
Breendonk Puurs

1x/u (dal) 289 Huidige lijn 289 steeds
doorgetrokken tot Puurs +
1x/u zaterdag en zondag

Vilvoorde Perk 
Mechelen

2x/u (dal) 280 Huidige lijn ingekort aan
Vilvoorde station (lijnen
681/682/683 verdwijnen,
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daarmee frequentie
verhoogd)

Stadslijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Centrumpendel 3x/u / Huidige centrumpendel met 

uitbreiding attractiepool: 
Dossinkazerne en bibliotheek

AZ Sint-Maarten 
Veemarkt station 
Gandhi  

3x/u Combinatie van twee 
sterke takken in het 
huidige stadsnet: 

/

Station AZ Sint-
Maarten Sint-Katelijne-
Waver

2x/u (dal) 551/552 wijziging: rechtgetrokken 
langs Liersesteenweg (+ 
bediening Elzestraat)

Technopolis Industrie 
Zuid Station

2x/u (dal) Nieuwe lijn Nieuwe lijn (vervanging van 
huidige lijn 5, naar 
Technopolis(/Plopsaqua)  

Station Industrie 
Noord

2x/u (dal) 6 & 9 wijziging traject: in beide 
richtingen via N16

Functionele lijnen
Mechelen Peulis 
Waver scholen

/ 528 /

Mechelen Sint-
Katelijne-Waver Waver 
scholen

/ 558 /

Mechelen Bonheiden 
Rijmenam Keerbergen 

Tremelo Baal 
Betekom Aarschot

/ Schoolritten gericht op 
Keerbergen Atheneum 
van huidige lijn 530

/

Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Werchter Baal 
Betekom Aarschot

/ 532 /

Mechelen Bonheiden 
Rijmenam Haacht, Don 
Bosco Keerbergen, 
Atheneum Tremelo

/ 533 /

Mechelen - Keerbergen / 501 /
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Figuur 119: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers is goed in orde door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden langs 
de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn fietspaden aanwezig en lopen er enkele functionele fietsroutes 
langs deze locatie. In Figuur 120 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. Vlakbij het 
station lopen er verschillende functionele fietsroutes. Belangrijk is ook de aanwezigheid van de fietssnelweg 
(F1 Antwerpen-Brussel) parallel aan de spoorweg, langs de andere zijde van het station. De fietsinfrastructuur
voor deze snelweg ontbreekt hier nog voorlopig.



Mechelen: Station Mechelen Interregionaal Hoppinpunt

Figuur 120: BFF provincie Antwerpen

Er moet voor dit niveau van Hoppinpunten meer dan 2000 fietsstalplaatsen aanwezig zijn en er moet een 
plaats worden toegevoegd die ruimte geeft aan mogelijke buitenmaatse fietsen. Momenteel zijn er ongeveer 
4250 fietsparkeerplaatsen aan het station Mechelen. Hiervan zijn ongeveer 4000 overkapte hoog-laag 
stallingen en 200 niet-overkapte hoog-laag stallingen. Daarnaast zijn er 20 overkapte oversized plekken. Vanuit 
de Vervoerregio Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 88 deelfietsen aan te bieden, waarvan 9
elektrisch (op een oppervlakte van 134 266 m²). Hier zullen nog 49 bijkomende fietsen geplaatst worden 
indien de budgetten dit toelaten. In de huidige bezetting zijn er 120 Blue-bikes aanwezig. De keuze van de
locatie voor de nieuwe deelfietsen valt op een extra fietsenparking achteraan omdat deze behouden zal 
blijven tijdens de werken & de bereikbaarheid langs deze zijde enorm verbeterd zal worden. Op deze manier 
zijn deelfietsen beschikbaar aan weerszijden van het station. Aanvullend kan eventueel een onbemand 
fietsherstelstation voorzien worden.

Er bevindt zich een ruime parking inclusief voorbehouden plaatsen voor gehandicapten (4 stuks) en 
deelwagens (5 stuks). De huidige beperkte aanwezigheid van laadpalen voor elektrische wagens is niet uiterst 
problematisch maar het verhogen hiervan kan wel bijdragen tot de duurzaamheid en functionaliteit van de 
locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. 
Omdat het hier over een interregionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and 
ride zone en een aanbod aan vaste taxistandplaatsen noodzakelijk is om te voorzien. 
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Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevinden zich verscheidene horeca- en handelszaken in directe nabijheid van het stationsgebied. De 
voorziening van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het 
Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. Bij interregionale punten moet er 
aanvullend real-time informatie over het OV beschikbaar zijn.

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie deels bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Verder moeten ook verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid 
zeker onderzocht worden. Binnen de werken die volop in uitvoering zijn werd er gekeken naar een verbetering
en optimalisering van de looplijnen zodat de stationsomgeving veiliger en toegankelijker wordt. Ten gevolge 
van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij de inrichting ook 
voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (individuen met een beperking, anderstaligen,..).  
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3.11.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Het station van Mechelen en zijn omgeving worden stelselmatig heringericht. Het nieuwe busstation wordt 
verwacht tegen 2027/2028. In het ontwerp van het station dienen de minimumvereisten voor een 
Hoppinpunt van dit niveau opgenomen te worden. Binnen de voorziene fietsenstallingen dient er ruimte 
voorzien te worden voor buitenmaatse fietsen. 

Daarnaast zullen er vanuit Vervoer Op Maat ook deelfietsen aangeboden worden. Het betreft 88 deelfietsen 
waarvan 9 elektrisch. Deze fietsen worden op korte termijn geplaatst in de extra fietsenparking aan de 
achterkant van het station. Deze blijft namelijk behouden tijdens de werken en op die manier zijn er aan 
weerszijden van het station deelfietsen beschikbaar. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel niet weggelaten omdat het 
hier over een vergaande herinrichting van het bestaande punt gaat. Deze tabel geeft dan een overzicht 
waarmee rekening gehouden moet worden bij het maken van een ontwerp. 
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Tabel 33: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een interregionaal Hoppinpunt 

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer - /

Fiets -

-

-
-

-
Auto - -

-

-
-
-

Aanvulling diensten

Ticketing - -
-

Wachtaccomodatie / -

-
-
-
-

Aanvullende diensten / -
-
-
-
-

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

Herkenbaarheid -

-

-
-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie
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Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-
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3.11.4 Kostenraming 
Voor het station van Mechelen is reeds een grootschalig herinrichtingsproject lopende. Mogelijks kunnen er 
vanuit de aanleg als Interregionaal Hoppinpunt nog subsidies aangevraagd worden. Het betreft een 
Interregionaal 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 

Een deel van de stationsomgeving ligt naast een gewestweg. In principe zijn de kosten daar dus voor het 
Gewest met uitzondering van de zaken die traditioneel door gemeenten worden betaald zoals voetpaden, 

ls 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. De kosten die volgen uit het bestaande ontwerp zij hierbij buiten beschouwing gelaten. 
De extra kosten die volgen uit de uitwerking tot Hoppinpunt zijn hieronder opgesomd. 

Tabel 34: Kostenraming Station Mechelen

Mechelen Station - interregionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) - 75,00 
Totaal minimumvereisten
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3.12.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregeling met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn overwegend
verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook mogelijk na een 
overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Mechelen, een stad binnen de provincie Antwerpen. De stad situeert zich 
ongeveer centraal tussen Antwerpen en Brussel. De hoofdontsluitingsassen die vertrekken vanuit de ring rond 
Mechelen  zijn de N1 (Brussel Mechelen Antwerpen - Nederland), N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg 
Bergom), N26 (Mechelen Leuven), N14 (Mechelen Lier Hoogstraten Nederland) en de N16 (Mechelen 
Willebroek Sint-Niklaas). Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere 
gewestwegen of met het hoofdwegennet. De Europese hoofdweg E19 loopt ten westen van het centrum van 
Mechelen. Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station Mechelen-Nekkerspoel dat zicht net ten oosten van 
de ring en dus het stadscentrum situeert. Dit station kan bereikt of ontsloten worden via de volgende straten:
Nekkerspoelstraat, Frans Halsvest, Ontvoeringsplein en Speelgoedstraatje. In de nabije toekomst staat de 
heraanleg van het Ontvoeringsplein gepland, met aandacht voor een uitbreiding van de capaciteit aan 
fietsenparkings en de inperking van parkingcapaciteit van personenwagens.

Figuur 121: Situering Hoppinpunt Station Mechelen-Nekkerspoel
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Figuur 122: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 123: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.12.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door een IC-trein (Antwerpen - Mechelen Brussel) en een S-trein (Antwerpen -
Mechelen Brussel Nijvel) beide met een frequentie van 2 treinen/uur in beide richtingen. Figuur 124 toont 
de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager 
(1.378 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de pandemie. 

Figuur 124: Aantal opstappers station Mechelen-Nekkerspoel (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder zijn er bushaltes aanwezig rond het stationsgebied. De bushalten moeten in de toekomst bedient 
worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 35. Deze lijnen worden op kaart weergeven in Figuur 126.
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Figuur 125: Situatieschets Hoppinpunt

Tabel 35: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Mechelen-Nekkerspoel
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Sint-Katelijne-Waver 
Mechelen

2x/u (dal) 560/561 wijziging eindpunt = Sint-
Katelijne-Waver  

Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Baal Aarschot

530 wijziging: Deze lijn komt in BB 
niet aan Nekkerspoel station

Mechelen Putte 
Heist-op-den- Berg -
Geel/Herentals  

Mechelen Heist-op-
den-Berg 2x/u (dal) 

Heist-op-den-Berg 
Geel/Herentals 1x/u 
(dal)

510/511 Mechelen Heist-op-den-
Berg: nieuw traject: via N15 = 
sneller 

Heist-op-den-berg Geel = 
zoals nu  

Heist-op-den-berg 
Herentals = nieuw traject via 
Wiekevorst, Morkhoven en 
Noorderwijk

Aanvullend net
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Onze-Lieve-Vrouw-
Waver Mechelen

1x/u (dal) Deeltraject huidige lijn 
510/511

Deeltraject 

Stadslijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Centrumpendel 3x/u / Huidige centrumpendel met 

uitbreiding attractiepool: 
Dossinkazerne en bibliotheek

Functionele lijnen
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Mechelen Peulis 
Waver scholen

/ 528 /

Mechelen Bonheiden 
Rijmenam Keerbergen 

Tremelo Baal 
Betekom Aarschot

/ Schoolritten gericht op 
Keerbergen Atheneum 
van huidige lijn 530

/

Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Werchter Baal 
Betekom Aarschot

/ 532 /

Mechelen Bonheiden 
Rijmenam Haacht, Don 
Bosco Keerbergen, 
Atheneum Tremelo

/ 533 /

Figuur 126: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van voetpaden en 
zebrapaden langs de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn fietspaden aanwezig en lopen er enkele 
functionele fietsroutes langs deze locatie. In Figuur 127 worden de bovenlokale functionele fietsroutes 
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weergegeven. Belangrijk is ook de aanwezigheid van de fietssnelweg (F1 Antwerpen-Brussel) parallel aan de 
spoorweg. De fietsinfrastructuur voor deze snelweg ontbreekt ten zuiden van de kruising met de N15.

Figuur 127: BFF provincie Antwerpen

Er moet voor dit niveau van Hoppinpunten 500-1000 fietsstalplaatsen aanwezig zijn en er moet plaats worden 
toegevoegd die ruimte geeft aan mogelijke buitenmaatse fietsen. Momenteel zijn er 300 fietsparkeerplaatsen 
aan het station Mechelen-Nekkerspoel. Hiervan zijn 144 niet-overkapte hoog-laag stallingen en 156 overkapte 
hoog-laag stallingen. Er liggen plannen om de fietsparkeerplaatsen uit te breiden. Vanuit de Vervoerregio 
Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 12 deelfietsen aan te bieden, waarvan 2 elektrisch (op een 
oppervlakte van 20 38 m²). Hier zullen nog 8 bijkomende fietsen geplaatst worden indien de budgetten dit 
toelaten. In de huidige bezetting zijn er 12 Blue-bikes aanwezig. Aanvullend kan eventueel een onbemand 
fietsherstelstation voorzien worden.

²

Er bevindt zich een ruime parking inclusief voorbehouden plaatsen voor gehandicapten (4 stuks) 
en deelwagens (2 stuks). De huidige afwezigheid van laadpalen voor elektrische wagens is niet uiterst 
problematisch maar het voorzien hiervan kan wel bijdragen tot de duurzaamheid en functionaliteit van de 
locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. 
Omdat het hier over een regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride 
zone noodzakelijk geacht wordt. 

Diensten
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Naast het mobiliteitsaanbod zijn er veel andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er bevinden 
zich onder andere enkele horecazaken in directe nabijheid van het stationsgebied. De voorziening van lockers, 
een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra 
functionaliteit kunnen bieden. 

Oriëntatie 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden.

Ruimtelijke integratie

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie bekomen door de 
aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. 
Verder moeten verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid zeker 
onderzocht worden. Deze verbeteringen kunnen dan verwerkt worden in de plannen van heraanleg voor deze 
locatie. Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij de 
inrichting ook voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (individuen met een beperking, 
anderstaligen,..).  De Lijn geeft aan dat de bushaltes toegankelijk zijn voor personen met een motorische 
beperking. 
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3.12.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 128) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen. 

Het station van Mechelen-Nekkerspoel beschikt reeds over een aantal minimumvereisten. Het station wordt 
bediend door een frequente regionale verbinding. De aanwezige bushaltes zijn nog niet volledig toegankelijk 
aangelegd. De oostelijke halte dient nog toegankelijk gemaakt te worden voor personen met een visuele 
beperking. De westelijke halte dient ook toegankelijk ingericht te worden en is vandaag een knelpunt omdat 
het fietspad ervoor ligt. In de voorkeursoplossing wordt dit daarom een halte met haltehaven waar het 
fietspad achter loopt.

In de nabije toekomst staat de heraanleg van het Ontvoeringsplein gepland hetgeen toelaat om de overige 
minimumvereisten op te vangen.  Een uitbreiding van de fietsenstalling laat toe om hier ook buitenmaatse 
fietsen en de deelfietsen van Vervoer Op Maat te voorzien. Het gaat over 12 deelfietsen, waarvan 2 elektrisch 
die ongeveer 20-38 m² in beslag zullen nemen. Verder moet er gezocht worden naar een manier om de 
treinperrons toegankelijk te maken aangezien ze nu door de verhoogde ligging van het station zelf enkel 
bereikbaar zijn via (rol)trappen. Om tot een volledig toegankelijk Hoppinpunt te komen zouden ook de perrons 
toegankelijk moeten zijn maar dit vraagt drastische ingrepen die waarschijnlijk buiten de scope van de Unieke 
Verantwoordingsnota vallen. 

Tenslotte moet er nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data-uitwisseling voorzien worden. Op deze 
locatie wordt er best gewerkt met twee hoppinzuilen omdat het hoppinpunt echt in twee delen wordt 
verdeeld door het hoger gelegen treinspoor. 

Ten slotte is het aanbevolen om voldoende ruimte te reserveren voor extra deelwagens op het Hoppinpunt. 
Ook de trend naar elektrisch rijden kan hier verder opgevangen worden door laadpalen ter hoogte van het 
Ontvoeringsplein te voorzien. Gezien het om een regionaal Hoppinpunt gaat, is het tenslotte ook aanbevolen 
om een kiss & ride te voorzien, bijvoorbeeld op het Ontvoeringsplein. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 36: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-
Auto / -

-
-

Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-
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3.12.4 Kostenraming 

Het station van Mechelen-Nekkerspoel 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 . In 
principe zijn de kosten daar dus voor het Gewest met uitzondering van de zaken die traditioneel door 
gemeenten worden betaald zoals voe 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. De kosten die volgen uit het bestaande ontwerp zij hierbij buiten beschouwing gelaten. 
De extra kosten die volgen uit de uitwerking tot Hoppinpunt zijn hieronder opgesomd. 

De kost voor laadpaal en markeringen voor deelwagens is hier mee opgenomen maar is geen 
minimumvereiste. 

Tabel 37: Kostenraming Mechelen-Nekkerspoel

Mechelen-Nekkerspoel station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)   10.000,00 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-S)
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, indien driehoeken in steen
Aanleg fietspad in asfaltverharding, incl. fundering (<100m²)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) -   
Totaal minimumvereisten -   
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3.13.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregeling met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn overwegend
verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook mogelijk na een 
overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Mechelen, een stad binnen de provincie Antwerpen. De stad situeert zich 
ongeveer centraal tussen Antwerpen en Brussel. De hoofdontsluitingsassen die vertrekken vanuit de ring rond 
Mechelen  zijn de N1 (Brussel Mechelen Antwerpen - Nederland), N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg
Bergom), N26 (Mechelen Leuven), N14 (Mechelen Lier Hoogstraten Nederland) en de N16 (Mechelen 
Willebroek Sint-Niklaas). Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere 
gewestwegen of met het hoofdwegennet. De Europese hoofdweg E19 loopt ten westen van het centrum van 
Mechelen. Het Hoppinpunt zelf is gelegen in het noordoostelijk deel van het stadscentrum binnen de ringweg.
Deze locatie kan bereikt of ontsloten worden via de volgende straten: Keizerstraat, Befferstraat, Varkensstraat, 
Rik Woutersstraat, Sint-Pietersberg, Blokstraat, Biest en Paardenstraatje.

Figuur 129: Situering Hoppinpunt Mechelen Veemarkt
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Figuur 130: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 131: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.13.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een uitgebreide bushalte die 
zich centraal op het plein situeert. De bushalte(s) moet in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen 
weergegeven in Tabel 38. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 133. De bediening door deze 
lijnen rechtvaardigt de selectie als regionaal hoppinpunt. 

Figuur 132: Situatieschets Hoppinpunt

Tabel 38: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Mechelen Veemarkt
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn



Mechelen: Veemarkt Regionaal Hoppinpunt

Mechelen Duffel Lier  2x/u (dal) 550 wijziging: niet meer via lus 
Duffel station (=vlotter)

Stadslijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Centrumpendel 3x/u / Huidige centrumpendel met 

uitbreiding attractiepool: 
Dossinkazerne en bibliotheek

AZ Sint-Maarten 
Veemarkt station 
Gandhi  

3x/u Combinatie van twee 
sterke takken in het 
huidige stadsnet: 

/

Station AZ Sint-
Maarten Sint-Katelijne-
Waver

2x/u (dal) 551/552 wijziging: rechtgetrokken 
langs Liersesteenweg (+ 
bediening Elzestraat)

Functionele lijnen
Mechelen Sint-
Katelijne-Waver Waver 
scholen

/ 558 /

Figuur 133: Overzichtskaart OV-lijnen
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De bereikbaarheid voor voetgangers is goed door de aanwezigheid van voetpaden langs de aanliggende 
wegen. De straten en markt zijn gerealiseerd als fietsstraat/fietszone en in het zuiden loopt er een functionele 
fietsroute langs deze locatie. In Figuur 134 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. 

Figuur 134: BFF provincie Antwerpen

Er moeten voor dit niveau van Hoppinpunten 500-1000 fietsstalplaatsen aanwezig zijn en er moet plaats 
worden toegevoegd die ruimte geeft aan mogelijke buitenmaatse fietsen. Momenteel zijn er ongeveer 100 
fietsparkeerplaatsen op de Veemarkt. Hiervan zijn 28 niet-overkapte wielbuigers, 38 niet-overkapte plaatsen 
aan nietjes en 34 overkapte plaatsen aan nietjes. De stad geeft aan dat er momenteel een tekort aan 
fietsenstallingen is, wat aangeeft dat op termijn een uitbreiding nodig is. Vanuit de Vervoerregio Mechelen is 
dit Hoppinpunt geselecteerd om 8 deelfietsen aan te bieden, (op een oppervlakte van 14 26m ). In de 
huidige bezetting zijn er 8 Blue-bikes aanwezig. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation 
voorzien worden.
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Figuur 135: Fietsenstalling inclusief deelfietsen

Er bevinden zich parkings op verschillende plaatsen aan het hoppinpunt waaronder een parking vlak naast de 
halte. De parkings omvatten voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap (7 stuks) en deelwagens 
(2 stuks). Ook zijn er 2 plaatsen met laadpalen voor elektrische wagens. Zowel laadpalen als deelwagens 
kunnen bijdragen tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie dus een uitbreiding hiervan kan nodig 
zijn op termijn. Omdat het hier over een regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een 
kiss and ride zone noodzakelijk geacht wordt. 

Figuur 136: Parkeerplaatsen aan het hoppinpunt

Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er veel andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Doordat het 
zich situeert in het stadcentrum van Mechelen is er een grote verscheidenheid aan diensten op een korte 
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afstand van de halte. De voorziening van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de 
uitbouw van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

Oriëntatie 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden.

Ruimtelijke integratie

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie bekomen door de 
aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. 
Verder moeten verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid zeker 
onderzocht worden. Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt 
moet er bij de inrichting ook voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (individuen met een 
beperking, anderstaligen,..).  De halte wordt door de Lijn zelf reeds bestempeld als toegankelijk, mits 
assistentie, voor personen met een beperking.
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3.13.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 137) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen. 

De halte Mechelen-Veemarkt wordt bediend door een frequente regionale verbinding. Om te voldoen aan de 
minimumvereisten moeten de bushaltes wel volledig toegankelijk aangelegd worden. In de ondergrondse 
parking zijn er reeds parkeerplaatsen voor mindervaliden aanwezig. De locatie beschikt reeds over een 
fietsenstalling al dient hier nog ruimte te worden voorzien voor buitenmaatse fietsen én deelfietsen van 
Vervoer Op Maat. Vanuit de Vervoerregio Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 8 deelfietsen aan te 
bieden, (op een oppervlakte van 14 26m²). Op het zuidelijke perron is er nog ruimte om extra 
fietsenstallingen te voorzien. 

Het plaatsen van de Hoppinzuil is belangrijk voor de oriëntatie en herkenbaarheid van het hoppinpunt. De 
exacte locatie van de Hoppinzuil(en) ligt niet helemaal vast. Op de perrons kunnen de zuilen niet zomaar
worden geplaatst gezien het materiaal van het perron de stroomtoevoer kan bemoeilijken. Naast de 
beschikbaarheid van stroom is een goede zichtbaarheid ook een basiscriteria bij de locatiekeuze van de 
zuil(en). 

Een aantal zaken worden hier niet gezien als een vereiste maar zijn wel aanbevolen. Het is een aanbeveling om 
voldoende 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 hier verder opgevangen worden door een extra aantal laadpalen te voorzien. Zowel 
laadpalen als deelwagens zijn al beschikbaar in de huidige configuratie van deze halte. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 39: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-
Auto / -

-

Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -

Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid - -
-

-

-
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3.13.4 Kostenraming 

De halte Veemarkt is een Regionaal Hoppinpunt gelegen aan een gemeentelijke weg. De subsidie voor 
mobipunten is hier dus van toepassing voor 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van 
25

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel.

Tabel 40: Kostenraming Mechelen Veemarkt

Mechelen Veemarkt - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Omvorming bestaande bushalte halteren op de rijbaan tot een 
toegankelijke bushalte, complex
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-S)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) - 96,50 
Totaal minimumvereisten

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor elektrische deelwagen (incl. laadpaal) (2 
plaatsen)
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen
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3.14.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Mechelen, een stad binnen de provincie Antwerpen. De stad situeert zich 
ongeveer centraal tussen Antwerpen en Brussel. De hoofdontsluitingsassen die vertrekken vanuit de ring rond 
Mechelen zijn de N1 (Brussel Mechelen Antwerpen - Nederland), N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg 
Bergom), N26 (Mechelen Leuven), N14 (Mechelen Lier Hoogstraten Nederland) en de N16 (Mechelen 
Willebroek Sint-Niklaas). Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere 
gewestwegen of met het hoofdwegennet. De Europese hoofdweg E19 loopt ten westen van het centrum van 
Mechelen. Het Hoppinpunt zelf is gelegen ten oosten van de ringweg. Deze locatie kan bereikt of ontsloten 
worden via een rechtstreekse connectie met de N15.

Figuur 138: Situering Hoppinpunt Mechelen Douaneplein
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Figuur 139: Situering Hoppinpunt (Bron: 
Google Earth)

Figuur 140: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.14.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een bushalte die zich aan de 
N15 situeert. De bushalte(s) moet in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 41. 
Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 142. De bediening door deze OV-lijnen rechtvaardigt de 
selectie als regionaal hoppinpunt. 

Figuur 141: Initiële situatieschets aangeleverd door de stad Mechelen

Tabel 41: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Mechelen Douaneplein
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
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Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Baal Aarschot

-

-

530 wijziging: functionele 
bediening Rijmenam valt 
weg met deze lijn

Functionele lijnen
Mechelen Bonheiden 
Rijmenam Keerbergen 

Tremelo Baal 
Betekom Aarschot

/ Schoolritten gericht op 
Keerbergen Atheneum 
van huidige lijn 530

/

Mechelen Bonheiden 
Keerbergen Tremelo 
Werchter Baal 
Betekom Aarschot

/ 532 /

Figuur 142: Overzichtskaart OV-lijnen

Het is voorlopig moeilijk een uitspraak te doen over de bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers omdat het 
punt zich momenteel situeert in een werfzone. Bij opmaak van het plan wordt hier rekening mee gehouden.
Op het vlak van functionele fietsroutes situeert er zich wel een alternatieve functionele fietsroute langs de
loop van de N15. Deze is echter niet conform mede doordat de weg hier een werf is momenteel. Ten westen 
van het plein staat het gepland om een missing link van de F1 fietssnelweg (Antwerpen tot Brussel) te 
realiseren. In Figuur 143 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. 
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Figuur 143: Bff (provincie Antwerpen)

Er moeten voor dit niveau van Hoppinpunten 15-30 fietsstalplaatsen aanwezig zijn en er moet plaats worden 
toegevoegd die ruimte geeft aan buitenmaatse fietsen. Momenteel zijn er ongeveer 370 fietsparkeerplaatsen 
aan het Douaneplein. Hiervan zijn 360 niet-overkapte hoog-laag stallingen en 10 stallingen in een fietskluis. 
Vanuit de Vervoerregio Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 4 deelfietsen aan te bieden, (op een 
oppervlakte van 8 14m ).

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 



Mechelen: Douaneplein Lokaal Hoppinpunt

Figuur 144: Fietsenstalling Douaneplein

Er bevinden zich meerdere ruime parkings op verschillende plaatsen aan het hoppinpunt. De parkings 
omvatten voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap (4 stuks) en parkeerplaatsen met laadpaal
(2 stuks). De huidige afwezigheid van deelwagens is niet uiterst problematisch maar het kan wel een element 
zijn dat bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet essentieel hier 
direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Tenslotte is een kiss and ride zone niet 
noodzakelijk maar wordt het wel aangeraden. 

Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er enkele andere voorzieningen gelokaliseerd aan het hoppinpunt waaronder 
een skatepark, klimzaal en jeugdvereniging. De voorziening van lockers, een postbus en eventueel een 
pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

Oriëntatie 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden.

-

Ruimtelijke integratie

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie slechts deels 
bekomen door de aanwezigheid van enkele diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor 
sociale controle. Deze bezoekers zijn er slechts op bepaalde momenten in de week en dit in combinatie met 
een vrij geïsoleerde ligging maakt dat de sociale veiligheid een werkpunt is. Verder moeten 
verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid zeker onderzocht worden en 
bijgevolg ook meegenomen worden in de plannen van heraanleg. Ten gevolge van een minimum vereiste 
binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij de inrichting ook voldoende aandacht besteed 
worden aan elk type gebruiker (individuen met een beperking, anderstaligen,..).  



Mechelen: Douaneplein Lokaal Hoppinpunt

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 



Mechelen: Douaneplein Lokaal Hoppinpunt

3.14.3 Uitwerking voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting (Figuur 145) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige elementen. 

Binnen de aanleg van de tangent en de heraanleg van de N15 worden nieuwe haltes toegevoegd op de N15 ter 
hoogte van het Douaneplein. Om te voldoen aan de minimumvereisten van Hoppinpunten worden deze
meteen toegankelijk aangelegd. 

Daarnaast is er nog een kwalitatieve fietsenstalling nodig met ruimte voor deelfietsen en buitenmaatse 
fietsen. Bij voorkeur wordt deze voorzien ter hoogte van de zuidelijke halte op wat vandaag een parking is.
Eventuele elektrische deelsteps kunnen daar ook aangeboden worden. Daarbij worden de voetgangers- en 
fietsersverbindingen van de halte naar de stalling ook best uitgewerkt. Daar kan dan de vereiste Hoppinzuil
met infrastructuur voor data uitwisseling voorzien worden. 

Gezien verplaatsingen tussen de noordelijke en zuidelijke halte via de voetgangers/fietserstunnel dienen te 
gebeuren is het wenselijk om aan de noordelijke halte een kleinere Hoppinzuil of bewegwijzering te voorzien. 
Ook is het aangewezen om aan de noordelijke halte een kleine fietsenstalling te voorzien. 

Dit Hoppinpunt is reeds uitgerust met laadpalen voor elektrische wagens maar de trend naar elektrisch rijden 
kan hier verder opgevangen worden door een extra aantal laadpalen te voorzien. 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. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 42: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer - /

Fiets -

-

-

Auto / -
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-





Mechelen: Douaneplein Lokaal Hoppinpunt

3.14.4 Kostenraming 

Het Douaneplein in Mechelen is geselecteerd als 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, straatmeubila
is voor de aanleg van de haltes van De Lijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de subsidie voor halte. 

Indien er ook ingrepen gebeuren op een gemeenteweg (Douaneplein) kan de gemeente gebruik maken van de 

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kosten die volgen uit het bestaande ontwerp zij hierbij buiten beschouwing gelaten. 
De extra kosten die volgen uit de uitwerking tot Hoppinpunt zijn hieronder opgesomd. 

Tabel 43: Kostenraming Mechelen Douaneplein

Mechelen Douaneplein - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)
Uitrusting deelfietsen 
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte haltehaven, indien 
driehoeken in steen

Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren op de rijbaan

Werfsignalisatie 0 
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   



Mechelen: Keerdok Lokaal Hoppinpunt

3.15.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Mechelen, een stad binnen de provincie Antwerpen. De stad situeert zich 
ongeveer centraal tussen Antwerpen en Brussel. De hoofdontsluitingsassen die vertrekken vanuit de ring rond 
Mechelen  zijn de N1 (Brussel Mechelen Antwerpen - Nederland), N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg 
Bergom), N26 (Mechelen Leuven), N14 (Mechelen Lier Hoogstraten Nederland) en de N16 (Mechelen 
Willebroek Sint-Niklaas). Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere 
gewestwegen of met het hoofdwegennet. De Europese hoofdweg E19 loopt ten westen van het centrum van 
Mechelen. Het Hoppinpunt zelf situeert zich aan het noordelijke kruispunt van de R12. 

Figuur 146: Situering Hoppinpunt Keerdoksite

3.15.2 Planningscontext 
Dit Hoppinpunt concertreet zich in het parkeergebouw Eandistip.  Dit gebouw maakt deel uit van de 
ontwikkeling van de Keerdoksite die bestaat uit de omgeving rond het Rodekruisplein en onder de N16. Binnen 
die ontwikkeling wordt een duurzaam parkeergebouw gerealiseerd in de tip van de kruising tussen de Dijle en 
de N16.  

hieruit dienen mensen efficiënt en comfortabel van transportmiddel te kunnen wisselen om de binnenstad te 
bereiken. Niet enkel de oriëntatie dient glashelder te zijn, het is ook de ambitie om van het aankomen en het 
ontdekken van de stad een speciale gebeurtenis te maken, dit door de ruimtelijke rijkdom van het gebouw en 
van haar directe omgeving. Toelichtingsnota RUP Keerdok 
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3.15.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

De twee bushaltes aan de N16 worden iets later gerealiseerd dan het parkeergebouw Keerdok (eind 2022). De 
lijn die de halte zal bedienen gaat pas in binnen het nieuwe OV-plan. De bestaande haltes aan het Rode 
Kruisplein doen momenteel dienst (en zullen ook blijvend dienst doen) als verbinding met het centrum. Ook 
zal de shopping shuttle (op zaterdagen en koopzondagen) voorzien worden vanaf het Rode Kruisplein. De 
voornaamste verbinding tussen OV en Keerdok zal dus over de voetgangersbrug en via het Rode Kruisplein 
verlopen.

De nieuwe bushalte(s) op de N16 moeten in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in
Tabel 44. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 147. De bediening door deze lijnen 
rechtvaardigt de selectie als regionaal hoppinpunt.

Tabel 44: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Mechelen Keerdok
Openbaar vervoer lijnen 

Aanvullend net
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Station Industrie 
Noord

2x/u (dal) 6 en 9 wijziging: functionele 
bediening Rijmenam valt weg 
met deze lijn



Mechelen: Keerdok Lokaal Hoppinpunt

Figuur 147: Overzichtskaart OV-lijnen

Het is voorlopig moeilijk een uitspraak te doen over de bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers omdat het 
punt zich nog in de planningsfase bevindt. Bij opmaak van dit plan moet hier echter rekening mee gehouden 
worden. Op het vlak van functionele fietsroutes situeert er zich wel een alternatieve functionele fietsroute 
langs de loop van de Beneden Dijle. 



Mechelen: Keerdok Lokaal Hoppinpunt

Figuur 148: Bff (provincie Antwerpen)

Er moeten voor dit niveau van Hoppinpunten 15-30 fietsstalplaatsen aanwezig zijn en er moet plaats worden 
toegevoegd die ruimte geeft aan mogelijke buitenmaatse fietsen. Vanuit de Vervoerregio Mechelen is dit 
Hoppinpunt geselecteerd om 4 deelfietsen aan te bieden, (op een oppervlakte van 8 14m²).

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 

Doordat het over een grotendeels nieuwe ontwikkeling gaat is het minder relevant de huidige invulling te 
beschrijven.

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden.

-

Doordat het over een grotendeels nieuwe ontwikkeling gaat is het minder relevant de huidige invulling te 
beschrijven.



Mechelen: Keerdok Lokaal Hoppinpunt

3.15.4 Uitwerking voorkeursoplossing

Het Hoppinpunt Keerdok wordt geïntegreerd in de bouw van het nieuwe parkeergebouw Eandis-tip. Om te 
voldoen aan de minimumvereisten dient dit nieuwe Hoppinpunt aan een aantal minimumvereisten te 
voldoen.  Een lokaal Hoppinpunt dient bediend te worden door een frequente lokale
openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer. 

Op de N16 zijn nieuwe bushaltes voorzien. Deze dienen volledig toegankelijk aangelegd te worden. Vanuit de 
logica van het Hoppinpunt en zijn functie als overstap is het belangrijk dat deze haltes zich ook nabij het 
Hoppinpunt bevinden. Daarnaast kan er best ook een comfortabele en veilige verbinding tussen halte en 
Eandis-tip bestaan voor voetgangers en fietsers. De bestaande haltes aan het Rode Kruisplein doen 
momenteel dienst (en zullen ook blijvend dienst doen) als verbinding met het centrum. Ook zal de shopping 
shuttle (op zaterdagen en koopzondagen) voorzien worden vanaf het Rode Kruisplein. De voornaamste 
verbinding tussen OV en Keerdok zal dus over de voetgangersbrug en via het Rode Kruisplein verlopen.

Verder is het vereist dat er binnen de parkeerplaatsen ook plaatsen voorbehouden te worden voor mensen 
met een beperking. Daarnaast moet het Hoppinpunt beschikken over een fietsenstalling met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen, die reeds voorzien zijn in het bestaande ontwerp. Binnen die fietsenstalling is er ook 
voldoende ruimte voor de deelfietsen die vanuit Vervoer Op Maat worden aangeboden. Oplaadpunten voor 
elektrische (deel)fietsen en een aanbod aan deelfietsen komen in de fietsenstalling op het gelijkvloers tegen 
de kant van het jaagpad.

Tenslotte dient er ook een Hoppinzuil voorzien te worden met infrastructuur voor data-uitwisseling. Het 
plaatsen van de Hoppinzuil is belangrijk voor de oriëntatie en herkenbaarheid van het hoppinpunt. De 
centraliteit op het kleine plein aan de zuidkant van het parkeergebouw kan hier een geschikte locatie voor zijn. 
Gezien de afstand met de bushaltes en de verschillende ingangen van het gebouw is het wenselijk om 
aanvullend om ook bewegwijzering of kleinere Hoppinzuilen te voorzien om de zichtbaarheid van het 
Hoppinpunt te versterken. 

Het is tenslotte een aanbeveling om deelwagens en parkeerplaatsen met laadpalen te voorzien op het 
Hoppinpunt. Deze versterken het mobiliteitsaanbod en vangen mee de trend naar elektrisch rijden op. De 
exacte locatie van de laadinfrastructuur wordt bepaald in samenspraak met de toekomstige uitbater, maar 
hier zijn de gesprekken nog lopende. Dit zal in elk geval samen met ruimte voor deelwagens binnen in de 
ondergrondse parking worden toegevoegd. Omdat het hier over een regionaal hoppinpunt gaat, dient een kiss 
& ride zone voorzien te worden. De voorgestelde locatie hiervoor is langs de zijde van de bushalte vlakbij de 
tunnel onder de spoorweg. Tenslotte wordt ook de voorziening van een fietsherstelstation en een 
pakketautomaat aangeduid binnen de voorkeursoplossing.
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Tabel 45: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer - /

Fiets -

-

-

Auto - -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-



Mechelen: Keerdok Lokaal Hoppinpunt

3.15.5 Kostenraming 

De Eandistip in Mechelen is geselecteerd als 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, 
de aanleg van de haltes van De Lijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de subsidie voor halte. 

Indien er ook ingrepen gebeuren op een gemeenteweg (Douaneplein) kan de gemeente gebruik maken van de
subsidie voor m

De kosten die volgen uit het bestaande ontwerp zijn bij deze raming buiten beschouwing gelaten. De extra 
kosten die volgen uit de uitwerking tot Hoppinpunt zijn hieronder opgesomd.

Tabel 46: Kostenraming Mechelen Keerdok

Mechelen Keerdok - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   -   



Mechelen: Station Muizen Lokaal Hoppinpunt

3.16.1 Situering en type Hoppinpunt 
Het station van Muizen wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunten van een lokaal 
niveau worden bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief 
vervoer (BVR mobipunten).

Dit Hoppinpunt situeert zich in Muizen een deelgemeente van Mechelen. Muizen is bijgevolg ook deel van de 
provincie Antwerpen en wordt voornamelijk ontsloten via de N26 (Mechelen - Leuven). Vanuit deze 
gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het 
Hoppinpunt zelf is gelegen aan het treinstation Muizen. De volgende wegen sluiten aan op deze locatie:
Stationsberg, Karolingenstraat, Magdalenasteenweg, A. Lenaertsstraat en Kerkstraat.

Figuur 149: Situering Hoppinpunt Station Muizen

Figuur 150: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 151: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)



Mechelen: Station Muizen Lokaal Hoppinpunt

3.16.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door de S-trein Aalst Brussel Mechelen en de L-trein Sint-Niklaas Mechelen 
Leuven beide met een frequentie van 1 trein/uur in beide richtingen. Figuur 152 toont de hoeveelheid 
opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (101 op een
weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de pandemie. 

Figuur 152: Aantal opstappers station Muizen (bron: NMBS, Wikipedia)

Een bushalte is niet aanwezig in de directe omgeving van het station maar iets verderop in de zijstraten ten 
noorden hiervan. De bushalte moet in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 
47. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 154. 

Figuur 153: Situatieschets Hoppinpunt
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Tabel 47: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Muizen
Openbaar vervoer lijnen

Aanvullend net

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Muizen Veemarkt 
Battel Leest

2x/u (dal) Samengesteld 
traject van 
huidige lijnen 3 
en 4

Niet meer via station, maar via de 
Veemarkt

Figuur 154: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn geen fietspaden aanwezig maar lopen er wel enkele 
functionele fietsroutes langs deze locatie. In Figuur 155 wordt de bovenlokale functionele fietsroute 
weergegeven. 
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Figuur 155: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers wordt op dit niveau van Hoppinpunt 30-100 fietsenstallingen verwacht. Er zijn 
Dit zijn 58 overkapte hoog-laag stallingen. De stad geeft aan dat 

deze stallingen onvoldoende zijn voor het huidig aantal fietsen. 

² Verder moeten de fietsenstallingen worden 
uitgebreid met plaatsen die ruimte geven aan buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand 
fietsherstelstation voorzien worden. 

²
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Figuur 156: Overdekte fietsenstalling aan het perron

voorzien is van deelwagens (2 stuks). Belangrijk om steeds te 
voorzien is een gereserveerde parkeerplaats voor minder-valide, in de huidige situatie zijn er echter geen 
aanwezig op korte afstand van het station. Ook een laadpaal voor elektrische wagens ontbreekt hier. Tenslotte 
is een kiss and ride zone niet noodzakelijk maar wordt het wel aangeraden.
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Figuur 157: Paking naast het station

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er weinig andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er bevindt 
zich vooral een residentiele invulling van de ruimte in de direct nabijheid van het station. De voorziening van 
lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra 
functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie (beperkt) 
gegarandeerd door de aanwezigheid woningen die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. Het 
open karakter van de stationsomgeving met aanvullend een goede zichtbaarheid vanop de Stationsberg is 
hierin ook voordelig. Verder zijn er wel nog verbeteringsmogelijkheden op het vlak van toegankelijkheid. Ten 
gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de 
inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een beperking, 
anderstaligen,..).  Hier is de toegankelijkheid van perron 1 goed de andere perrons zijn minder toegankelijk (via 
een tunnel en trap). De verkeersveiligheid lijkt hier voldoende gegarandeerd. 
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3.16.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 158) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige elementen. 

Het station Muizen beschikt reeds over een aantal minimumvereisten om te voldoen als een volwaardig 
Hoppinpunt. Er is een frequente lokale openbaarvervoerverbinding met het station en er is reeds een 
fietsenstalling aanwezig.  In die fietsenstalling dient ook nog ruimte voor buitenmaatse fietsen en voor 
deelfietsen te worden voorzien. Vanuit Vervoer Op Maat gaat het over 4 deelfietsen (8-14 m²). Een uitbreiding 
van de fietsenstalling is dus aangewezen om deze extra fietsen op te vangen.

Nabij het station bevinden zich bushaltes op ongeveer 160 m. Deze worden in de nabije toekomst 
heraangelegd volgens de toegankelijkheidsnormen. In de Magdalenasteenweg worden ook deelwagens 
aangeboden. Gezien de afstand tussen de haltes en het station is het moeilijker om te spreken van één 
compact Hoppinpunt. 

Het is namelijk ook vereist om een Hoppinzuil te voorzien. Deze kan best op een zichtbare plek geplaatst 
worden, in relatie met de Magdalenasteenweg. Aanvullend is het aangewezen om ook bewegwijzering te 
voorzien ter hoogte van de bushaltes om ook de koppeling met het Hoppinpunt te versterken. 

Volgens de minimumvereisten dienen er binnen de parkeercapaciteit ook parkeerplaatsen voor mensen met 
een beperking voorzien te worden. Vanuit Vervoer Op Maat dient er ook een plek voor een flexbus voorzien te 
worden die opgevangen kan worden in de bestaande parkeercapaciteit. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 



Mechelen: Station Muizen Lokaal Hoppinpunt

Tabel 48: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto - -
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-





Mechelen: Station Muizen Lokaal Hoppinpunt

3.16.4 Kostenraming
Het station van Muizen is een lokaal 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 100 % van de subsidiabele 

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De heraanleg van de bushaltes was reeds voorzien en wordt beschouwd als een apart 
traject dat opgevangen wordt met de subsidie voor haltes. Deze is dus niet opgenomen in onderstaande 
raming. 

Tabel 49: Kostenraming Station Muizen

Mechelen: station Muizen - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 

Uitrusting deelfietsen 

Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')

Parkeerplaats (personen met beperking of taxi)    2.000,00 

Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)

Inplanten halte flebus

Werfsignalisatie

Onvoorziene kosten (10%)

Subsidie mobipunt (100 %) -

Totaal minimumvereisten -   -   

Inclusief aanbevelingen

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)

Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)

Subsidie mobipunt (100 %) (Max subsidie bedrag uitgeput) -

Totaal minimumvereisten + aanbevelingen -   -   



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

3.17.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Mechelen, een stad binnen de provincie Antwerpen. De stad situeert zich 
ongeveer centraal tussen Antwerpen en Brussel. De hoofdontsluitingsassen die vertrekken vanuit de ring rond 
Mechelen  zijn de N1 (Brussel Mechelen Antwerpen - Nederland), N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg 
Bergom), N26 (Mechelen Leuven), N14 (Mechelen Lier Hoogstraten Nederland) en de N16 (Mechelen 
Willebroek Sint-Niklaas). Vanuit deze gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere 
gewestwegen of met het hoofdwegennet. De Europese hoofdweg E19 loopt ten westen van het centrum van 
Mechelen. Het Hoppinpunt zelf is gelegen op de R12 ten westen van het centrum. Deze locatie kan bereikt of 
ontsloten worden via de Koningin Astridlaan.

Figuur 159: Situering Hoppinpunt Mechelen Brusselpoort 



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

Figuur 160: Situering Hoppinpunt (Bron: Google 
Earth)

Figuur 161: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.17.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een bushalte die zich langs 
beide zijden van de R12 situeert. De bushalte(s) moet in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen 
weergegeven in Tabel 50. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 163. De bediening door deze 
lijnen rechtvaardigt de selectie als lokaal hoppinpunt. 

Figuur 162: Initiële situatieschets aangeleverd door de stad Mechelen



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

Tabel 50: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Mechelen Brusselpoort
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Boom Willebroek 
Mechelen

2x/u (dal) 286 287 wijziging: 1 lijn langs N16
Heindonk: functionele lijn

Aanvullend net 
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Mechelen Hombeek 
Kapelle-op-den-Bos 
Londerzeel

1x/u (dal) 288 met verbetering 
frequentie op zaterdag

Mechelen Hombeek 
Leest Tisselt
Breendonk Puurs

1x/u (dal) 289 steeds doorgetrokken tot 
Puurs + 1x/u zaterdag en 
zondag

Functionele lijnen
/

Stadslijnen
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Centrumpendel 3x/u Huidige 

centrumpendel
Huidige centrumpendel met 
uitbreiding attractiepool: 
Dossinkazerne en bibliotheek

Muizen Veemarkt 
Battel Leest

2x/u (dal) 3 en 4 Samengesteld traject van 
huidige lijnen 3 en 4 niet 
meer via station, maar via de 
Veemarkt

Station Industrie 
Noord

2x/u (dal) 6 en 9 wijziging traject: in beide 
richtingen via N16



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

Figuur 163: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn er aanliggende fietspaden aanwezig en lopen er enkele 
functionele fietsroutes langs deze locatie. In Figuur 164 worden de bovenlokale functionele fietsroutes 
weergegeven. 



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

Figuur 164: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers wordt er op dit niveau van hoppinpunt 15-30 fietsenstallingen verwacht. Er zijn 
Dit zijn niet overdekte nietjes. De stad geeft aan dat deze 

stallingen onvoldoende zijn voor het huidig aantal fietsen dus op termijn moet best een uitbreiding voorzien 
worden. 

² Verder 
moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte geven aan buitenmaatse fietsen. 
Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 

²



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

Figuur 165: Fietsenstalling aan Brusselpoort

Voor auto s zijn op verschillende plaatsen in de omgeving van de Brusselpoort parkeerplaatsen aanwezig. Op 
een zijtak van de weg is er een parking die reeds voorzien is van deelwagens (3 stuks) en nog 4 andere 
plaatsen waar laadpalen voorzien zijn voor reguliere personenwagens. Het is verder belangrijk om steeds te 
voorzien in een gereserveerde parkeerplaats voor minder-valide, in de huidige situatie is er 1 aanwezig op 
korte afstand van het hoppinpunt. Tenslotte is een kiss and ride zone niet noodzakelijk maar wordt het wel 
aangeraden.

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er weinig andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Het wordt 
hier voornamelijk gekenmerkt als een drukke verkeersas omringd met hoofdzakelijk residentiele 
woningblokken. Verspreid over de ruimte is er sporadisch ook wel een handelszaak te vinden; De voorziening 
van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog 
extra functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie gegarandeerd door 
de aanwezigheid van een drukke verkeersas met veel passanten, woningen en handelszaken. Allemaal functies 
die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. Verder zijn er wel nog verbeteringsmogelijkheden op 
het vlak van compactheid en toegankelijkheid. Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de 
toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan 
elk type gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..).  



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

3.17.3 Uitwerking voorkeursoplossing

De omgeving van de Brusselpoort zal in de nabije toekomst heringericht worden. De haltes voldoen 
momenteel niet aan de minimumvereisten van een Hoppinzuil en zullen dus ook niet uitgebouwd worden tot 
een volwaardig Hoppinpunt voor de herinrichting. 

Om te voldoen aan de minimumvereisten moet het punt, en de bushaltes, namelijk toegankelijk aangelegd 
worden, dient er een kwalitatieve fietsenstalling aangelegd te worden met ruimte voor buitenmaatse fietsen 
en moet er een Hoppinzuil geplaatst worden.  

Op korte termijn zullen dus enkel de deelfietsen aangeboden worden op de voorgestelde locatie. 

Figuur 166: voorstel locatie deelfietsen, Stad Mechelen

Bij het voorzien van de herinrichting is het wenselijk om de uitbouw van een Hoppinpunt te integreren binnen 
het ontwerp, Tabel 51 kan dienen als leidraad. De Brusselpoort is een belangrijke toegangsweg naar de 
binnenstad voor verschillende modi. Zowel de toegankelijkheid als de veiligheid voor trage weggebruikers is 
een belangrijk aandachtspunt bij een herinrichting. 



Mechelen: Brusselpoort Lokaal Hoppinpunt

Tabel 51: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt die meegenomen moeten worden in het ontwerp

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto - -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-



Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

3.18.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Heffen een deelgemeente van Mechelen en situeert zich bijgevolg binnen de 
provincie Antwerpen. De stad Mechelen situeert zich ongeveer centraal tussen Antwerpen en Brussel. De 
hoofdontsluitingsassen die vertrekken vanuit de ring rond Mechelen  zijn de N1 (Brussel Mechelen 
Antwerpen - Nederland), N15 (Mechelen Heist-Op-Den-Berg Bergom), N26 (Mechelen Leuven), N14 
(Mechelen Lier Hoogstraten Nederland) en de N16 (Mechelen Willebroek Sint-Niklaas). Vanuit deze 
gewestwegen kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. De 
Europese hoofdweg E19 loopt ten westen van het centrum van Mechelen. Heffen ligt een eind buiten 
Mechelen langs de N16, ongeveer centraal tussen het stadscentrum en Willebroek. Het Hoppinpunt zelf is 
gelegen op de N16 ter hoogte van het kruispunt met de Steenweg op Blaasveld. 

Figuur 167: Situering Hoppinpunt Heffen centrum



Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

Figuur 168:Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 169: Situering Hoppinpunt (Bron: 
OpenStreetMap)

3.18.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit drie verschillende bushaltes
die zich langs de N16 in Heffen bevinden. Er zit wel een grote afstand tussen de haltes dus een mogelijke 
oplossing zou kunnen zijn om twee hiervan te bundelen in een nieuwe halte. De bushalte(s) moet in de 
toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 52. Deze lijnen worden ook op kaart 
weergeven in Figuur 171. De bediening door deze lijnen rechtvaardigt de selectie als lokaal hoppinpunt. 

Figuur 170: Situatieschets hoppinpunt Heffen

Tabel 52: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Mechelen, Heffen centrum
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn



Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

Boom Willebroek 
Mechelen

2x/u (dal) 286 287 wijziging: 1 lijn langs N16
Heindonk: functionele lijn

Figuur 171: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. De breedte van de voetpaden is vaak wel vrij beperkt. Voor de fietsers zijn er 
vrijliggende fietspaden aanwezig langs beide zijden van de N16 en lopen er enkele functionele fietsroutes 
langs deze locatie. In Figuur 172 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. Op 
verschillende delen van deze routes is de fietsinfrastructuur nog niet conform of ontbreekt ze zelfs volledig.



Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

Figuur 172: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers wordt er op dit niveau van hoppinpunt 15-30 fietsenstallingen verwacht. Momenteel zijn er 
ongeveer 8 fietsparkeerplaatsen voorzien aan de locatie van het Hoppinpunt in Heffen. De fietsenstalling 
bestaat uit niet overdekte nietjes. De stad geeft aan dat deze stallingen voldoende zijn voor het huidig aantal 
fietsen maar op termijn zou er best een uitbreiding voorzien worden om aan de verwachtingen voor dit niveau 
van hoppinpunt te voldoen. 

²
Verder moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte geven aan buitenmaatse 
fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 

²

er nauwelijks parkeergelegenheden op korte afstand tot de bushalte. Enkel op de 
parkeerstrook ter hoogte van de HUBO zijn er enkele plaatsen. Een gevolg van het gebrek aan parkeerplaatsen 
is dat ook deelwagens en laadpalen afwezig zijn, beide elementen die bijdragen tot de duurzaamheid en 
functionaliteit van de locatie. Het is niet essentieel hier direct in te voorzien maar dit wordt op termijn wel 
aangeraden. Voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap is wel een vereiste. Tenslotte is een 
kiss and ride zone niet noodzakelijk maar wordt het wel aangeraden. 

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal grootschalige handelszaken gesitueerd rond het hoppinpunt, 
aangevuld met woningen. Het wordt hier verder voornamelijk gekenmerkt als een drukke verkeersas. De 
voorziening van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het 
Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 



Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie gegarandeerd door 
de aanwezigheid van een drukke verkeersas met veel passanten, woningen en handelszaken. Allemaal functies 
die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. Verder zijn er wel nog verbeteringsmogelijkheden op 
het vlak van compactheid en toegankelijkheid. Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de 
toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er bij de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk 
type gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..).  Indien een nieuwe halte wordt aangelegd 
moet die meteen toegankelijk gemaakt worden.

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 



Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

3.18.3 Uitwerking voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige elementen. 

De voorkeursoplossing voor Heffen betreft een nieuwe bushalte op Steenweg Op Blaasveld. Dit zou toelaten 
om de 2 haltes te integreren zoals weergegeven in Figuur 170. Om te voldoen aan de minimumvereisten 
moeten de haltes van het Hoppinpunt toegankelijk zijn ingericht. Langs beide zijden van de weg is de ruimte 
echter beperkt en lijkt de inplanting van een haltehaven weinig haalbaar. Het voorzien van twee toegankelijke 
perrons, waarbij er gehalteerd wordt op de rijbaan, lijkt net haalbaar binnen de beschikbare ruimte. Om hier 
uitsluitsel over te kunnen geven is een concrete opmeting en een gedetailleerdere voorontwerp schets nodig. 
Hier dient verder onderzocht te worden of het haalbaar is om, mits het overkappen van de beek, voldoende 

ruimte te voorzien voor een halte én een fietspad. Aan de zuidelijke kant zou de bestaande halte kunnen 
opschuiven richting het oosten om zo een compacter Hoppinpunt te krijgen waarbinnen een overstap vlot kan 
gebeuren.

Daarnaast loopt nog een doorstromingsstudie van de N16 die ook duidelijkheid moet schaffen of het halteren
op de rijbaan al dan niet wenselijk is. Deze studie en een verder opmeting bepalen of het Hoppinpunt op de
voorgestelde locatie gerealiseerd kan worden.

Indien de bushaltes op de voorgestelde locatie mogelijk zijn kan er vlak bij een fietsenstalling voorzien worden 
met de vereiste ruimte voor deelfietsen, gewone fietsen en buitenmaatse fietsen. Daar kan dan ook de 
vereiste Hoppinzuil met infrastructuur voor data-uitwisseling voorzien worden. 

Op korte termijn is het aangewezen om in de tussentijd op die locatie (in de bocht van de Steenweg op 
Blaasveld) de deelfietsen vanuit VOM te voorzien in een tijdelijke of verplaatsbare fietsenstalling waar 
ook ruimte is om eigen fietsen te stallen.

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 



Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

Tabel 53: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto - -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-





Mechelen: Heffen centrum Lokaal Hoppinpunt

3.18.4 Kostenraming 

De halte Heffen centrum wordt 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,
de haltes van De Lijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de subsidie voor halte. 

Gezien een deel van de herinrichting ook op een gemeentelijke weg plaatsvindt (Steenweg Op Blaasveld 
richting Heffen Dorp) kan er gebruikt worden van de subsidie voor mobipunten voor 100% van de subsidiabele 
kosten tot een maxi

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 54: Kostenraming Heffen Centrum

Mechelen: Heffen centrum - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')                850,00 
Rooien Bomen (<5st)
Aanleg BSS, incl. fundering (<100m²)
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)   14.400,00 
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Aanleg BSS voetpad (<100m²)           2.375,00 
Aanleg fietspad in betonverharding, incl. fundering (<100m²)
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren op de 
rijbaan, complex
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte haltehaven, indien 
driehoeken in markering
Opbreken bestaande bushalte
Werfsignalisatie         2.000,00 
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten 24.162,50 -   



Putte: Putte centrum Lokaal Hoppinpunt

3.19.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Putte, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De gemeente situeert zich
in de ruimte tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg en wordt hoofdzakelijk ontsloten via de N15 (Mechelen
Heist-op-den-Berg Bergom (N19)) en de route Lierbaan/ Leuvensebaan/ .. . Vanuit deze wegen kan 
aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is 
gelegen aan een belangrijk kruispunt in het centrum van Putte en kan bereikt worden via volgende straten: 
Mechelbaan (N15), Leuvensebaan en Lierbaan. 

Figuur 174: Situering Hoppinpunt Putte centrum

Figuur 175: Situering Hoppinpunt (Bron: 
Google Earth)

Figuur 176: Situering Hoppinpunt (Bron: 
OpenStreetMap)



Putte: Putte centrum Lokaal Hoppinpunt

3.19.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een bushalte langs de N15 te 
Putte. De bushalte(s) moet in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 55. Deze 
lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 177. De bediening door deze lijnen rechtvaardigt de selectie 
als lokaal hoppinpunt. 

Tabel 55: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Putte centrum
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
Mechelen 
Geel/Herentals

Mechelen Heist-op-
den-Berg 2x/u (dal) 
Heist-op-den-Berg 
Geel/Herentals 1x/u 
(dal)

510/511 -

-

-

Aanvullend net 
Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Putte Sint-Katelijne-
Waver Duffel Lier

1x/u (dal) Nieuwe verbinding -

-

Vremde Boechout 
Lier Putte

1x/u (dal) 90 + nieuwe 
verbinding

-

-

Functionele lijnen
Heist-op-den-Berg -
Putte - Keerbergen 
scholen

/ 534 /

Lier - Koningshooikt -
Berlaar-Heikant - Beerzel 
- Putte - Koningshooikt -
Lier

/ 571 /
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Figuur 177: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor de fietsers zijn er vrijliggende fietspaden aanwezig langs beide zijden van de 
N15  en lopen er enkele functionele fietsroutes langs deze locatie. De breedte van de fietspaden is vaak wel 
vrij beperkt. In Figuur 178 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. Op verschillende 
delen van deze routes is de fietsinfrastructuur nog niet conform het vademecum fietsvoorzieningen of 
ontbreekt ze zelfs volledig.
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Figuur 178: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers moet er aan een hoppinpunt van dit niveau een fietsenstalling voor 15 à 30 fietsen aanwezig zijn.
Momenteel zijn er ongeveer 40 fietsparkeerplaatsen voorzien aan de locatie van het hoppinpunt in Putte. De 
fietsenstalling bestaat uit niet overdekte wielbuigers. De gemeente geeft aan dat deze stallingen voldoende 
zijn voor het huidig aantal fietsen. Momenteel zijn er geen deelfietsen beschikbaar aan de halte. In de 
toekomst zullen er hier 5 deelfietsen (waarvan 3 elektrisch) vanuit de vervoerregio bijkomen (op een 
oppervlakte van 9,5 17 m²). Verder moet de fietsenstalling worden uitgebreid met plaatsen die ruimte geven 
aan buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse 
fietsen 
Toe te voegen vanuit Vervoer Op Maat: ruimte voor 5 deelfietsen (waarvan 3 elektrisch) (op 
een oppervlakte van 9,5 17 m )
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Figuur 179: Niet-overdekte fietsenstalling

aanwezig vlak naast de bushalte aangevuld met enkele plaatsen op 
parkeerstroken langs de weg. Deelwagens en laadpalen ontbreken, nochtans zijn het beide elementen die 
bijdragen tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Het is niet essentieel hier direct in te voorzien 
maar dit wordt op termijn wel aangeraden. Voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap is 
wel een vereiste, waarvan er binnen dit hoppinpunt 1 is. Tenslotte is een kiss and ride zone niet noodzakelijk 
maar wordt het wel aangeraden. 

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er verschillende handels- en horecazaken gesitueerd rond het hoppinpunt, 
aangevuld met woningen. Het wordt hier verder gekenmerkt als een belangrijke verkeersas. De voorziening 
van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog 
extra functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie gegarandeerd door 
de aanwezigheid van een drukke verkeersas met veel woningen, horeca- en handelszaken. Allemaal functies 
die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. Verder zijn er wel nog verbeteringsmogelijkheden op 
het vlak van toegankelijkheid. Ten gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een 
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Hoppinpunt moet er binnen de inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker 
(Individuen met een beperking, anderstaligen,..).  

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 
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3.19.3 Uitwerking voorkeursoplossing

Voor het centrum van Putte werd een voorkeursinrichting uitgewerkt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de bestaande problematieken. 
De bestendiging van de parkeerplaatsen ter hoogte van het kruispunt is in functie van verkeersveiligheid niet 
meer toegelaten bij een herinrichting. 

De toegankelijkheid van de haltes is een eerste minimumvereiste waaraan het Hoppinpunt moet voldoen. De
bestaande ontoegankelijke haltehaven langs zuidzijde wordt vervangen door een perron waarbij de bus 
halteert op de rijbaan. Het perron schuift daarbij op naar het westen om voldoende ruimte te hebben om een 
toegankelijk perron aan te leggen waarbij ook de bussen vanuit de Lierbaan vlot hun bocht kunnen maken. Om
dit mogelijk te maken om de oversteek aan het verkeerslicht mee opschuiven richting het westen. Door ook de 
parkeerplaatsen te verwijderen ontstaat er ruimte voor het perron, een kwalitatieve fietsenstalling en een 
vergroening/ontharding van de plek. 

Vervolgens dient er een kwalitatieve fietsenstalling voorzien te worden met ruimte voor gewone fietsen, 
buitenmaatse fietsen en de deelfietsen van Vervoer Op Maat. Deze kan geplaatst worden op de gewonnen
ruimte van het verwijderen van de parkeerplaatsen. 

Tenslotte moet er nog een Hoppinzuil en infrastructuur voor data-uitwisseling voorzien worden. Deze kan best 
ter hoogte van het nieuwe perron geplaatst worden. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 56: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet (volledig) voldaan 
is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto - -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-
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3.19.4 Kostenraming 

De halte Putte centrum is geselecteerd als 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, s
de aanleg van de haltes van De Lijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de subsidie voor halte. 

Indien er ook ingrepen gebeuren op een gemeenteweg (Douaneplein) kan de gemeente gebruik maken van de 

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel.

Putte: Putte centrum - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen            300,00 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Aanleg fietspad in asfaltverharding, incl. fundering (<100m²)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte halteren op de rijbaan

Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren op de 
rijbaan, complex
Omvorming bestaande parking naar groenplantsoen
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)   1.637,50 
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   
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3.20.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregelingen met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn 
overwegend verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook 
mogelijk na een overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Puurs-Sint-Amands, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De 
deelgemeente Puurs situeert zich tussen Bornem en Willebroek en wordt hoofdzakelijk ontsloten via de N16
(Mechelen-Willebroek-Sint-Niklaas), de N17 (Dendermonde - Willebroek) en de A12 (Antwerpen-Brussel). 
Vanuit deze wegen kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. 
Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station van Puurs en kan bereikt worden via volgende straten: 
Eikevlietbaan, Merkenveld, Spoorwegkaai en Stationsstraat. 

Figuur 180: Situering Hoppinpunt Station Puurs

Figuur 181: Situering Hoppinpunt Puurs (Bron: Google Earth)
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Figuur 182: Situering Hoppinpunt Puurs (Bron: OpenStreetMap)

3.20.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door de L-trein Sint-Niklaas  Leuven met een frequentie van 1/uur in beide 
richtingen en de S32-treinen Puurs Essen en Puurs Roosendaal(NL) beide met een frequentie van 1/uur. 
Figuur 183 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens het jaar 2020 ligt dit 
cijfer iets lager (1.003 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de pandemie. 

Figuur 183: Aantal opstappers station Puurs (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder is er een bushalte aanwezig aan het station. De bushalte moet in de toekomst bediend worden door de 
OV-lijnen weergegeven in Tabel 57. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 186. 
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Figuur 184: Situatieschets Hoppinpunt

Figuur 185: Bushalte infrastructuur aan 
Puurs station

Tabel 57: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Station Puurs
Openbaar vervoer lijnen 

Aanvullend net

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn
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Puurs Hingene 
Bornem Sint-Amands

1x/u (dal) Nieuw 
samengesteld 
traject

Nieuw samengesteld traject:  

-

-

-

Puurs Oppuurs Sint-
Amands

1x/u (dal) Huidige 
functionele lijn 
253

Wijziging: naar hele dag door 
bediening op traject Puurs Sint-
Amands

Mechelen Hombeek 
Leest Tisselt 
Breendonk Puurs

1x/u (dal) 289 Huidige lijn 289 steeds 
doorgetrokken tot Puurs + 1x/u 
zaterdag en zondag

Functionele lijnen

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Puurs - Londerzeel 20 /dag 98 Traject van huidige lijn 98 met 
meer ritten: 20 /dag en zonder 
lus richting Lippelo (aansluiting 
trein)

Boom Puurs 
Lippelo

Dendermonde

/ 254 /
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Figuur 186: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor fietsers zijn op de meeste wegen geen fietspaden aanwezig maar wel loopt
er een fietsostrade (F1 Antwerpen-Brussel) langs de spoorweg. In Figuur 187 worden de bovenlokale 
functionele fietsroutes weergegeven. De fietsinfrastructuur voor de snelweg ontbreekt hier nog voorlopig in 
het oostelijke deel. 

Figuur 187: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers wordt op dit niveau van Hoppinpunt 100-500 fietsenstallingen verwacht. Er zijn 
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² Verder moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte 
geven aan buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien 
worden. 

²

een ruime parking inclusief een voorbehouden plaats voor gehandicapten. De huidige 
afwezigheid van deelwagens is niet uiterst problematisch maar het kan wel een element zijn dat bijdraagt tot 
de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te voorzien maar 
wordt dit op termijn wel aangeraden. Parkeerplaatsen met laadpaal zijn wel al beperkt aanwezig (2 stuks). 
Omdat het hier over een regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat een kiss and ride 
zone noodzakelijk geacht wordt om te voorzien. 
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Figuur 188: Parkeerplaatsen aan het station van Puurs

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. In de 
onmiddellijke nabijheid is er een café/bistro, een thais restaurant, avondwinkel, frituur, drukkerij met winkel, 
bakker, ... . Iets verder maar nog steeds op wandelafstand (< 400m) bevindt zich het commercieel centrum van 
Puurs met ruim aanbod en diversiteit aan winkels. De voorziening van lockers, een postbus en eventueel een 
pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra functionaliteit kunnen bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie reeds bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Er zijn wel nog verbeteringsmogelijkheden qua verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Op het vlak 
van verkeersveiligheid komen er soms klachten binnen over een onveilige situatie voor fietsers die tegen de 
richting in fietsen (door ongepast gedrag van gemotoriseerd verkeer). Ten gevolge van een minimum vereiste 
binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de inrichting voldoende aandacht besteed 
worden aan elk type gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..).  De Lijn geeft aan dat de 
bushaltes nog niet volledig toegankelijk zijn.
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3.20.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 189) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen. 

Om te voldoen aan de minimumvereisten dienen de bushalten aan het station Puurs toegankelijk aangelegd 
te worden. Hierbij is een haltehaven nodig waarbij minimaal 4 bussen tegelijk moeten kunnen staan. Mits 
medewerking van de NMBS kan de toegang naar perron 1 nog verbeterd worden. Het stationsgebouw dat nu 
enkel op weekdagen in de voormiddag open is zou op termijn een multifunctioneel gebruik kunnen krijgen. 
Hierover moet met de NMBS gepraat worden. 

Het station beschikt reeds over verschillende fietsenstallingen. Hier dient wel nog ruimte voor buitenmaatse
fietsen voorzien te worden. De deelfietsen worden bij voorkeur in de grote stalling nabij het stationsgebouw 
geplaatst. Vanuit de Vervoerregio Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 14 deelfietsen aan te bieden, 
waarvan 7 elektrisch (op een oppervlakte van 23 44 m²).

Het plaatsen van de Hoppinzuil is belangrijk voor de oriëntatie en herkenbaarheid van het hoppinpunt. Hierbij 
moet infrastructuur voor data-uitwisseling voorzien worden. Op deze locatie wordt er best gewerkt met twee 
hoppinzuilen omdat het hoppinpunt in twee delen wordt verdeeld door het treinspoor. 

Een aantal zaken worden hier niet gezien als een vereiste maar zijn wel aanbevolen. Het is een aanbeveling om 
voldoende 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 hier verder opgevangen worden door een extra aantal laadpalen te voorzien, momenteel 
zijn er al twee aanwezig. Tenslotte wordt een pakketautomaat voorzien binnen het hoppinpunt. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 58: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-
Auto / -

-

-
Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -
-

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-
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3.20.4 Kostenraming 

Het station Puurs 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 

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. 

Tabel 59: Kostenraming Station Puurs-Sint-Amands

Puurs-Sint-Amands station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes') 0,00 
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)
Omvorming bestaande bushalte halteren op de rijbaan tot een 
toegankelijke bushalte, complex 0 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)        5.500,00 
Parkeerplaats voor elektrische deelwagen (incl. laadpaal) (2 
plaatsen)
Uitbreiden fietsenstalling 
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen
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3.21.1 Situering en type Hoppinpunt 
Het station van Ruisbroek-Sauvegarde wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van 
een lokaal niveau wordt bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht 
collectief vervoer (BVR mobipunten).

Dit Hoppinpunt situeert zich in Ruisbroek, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands. Ruisbroek is deel van de 
provincie Antwerpen en wordt voornamelijk ontsloten via de A12 (Antwerpen-Brussel) en de N16 (Mechelen-
Willebroek-Sint-Niklaas). Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan het treinstation Ruisbroek-Sauvegarde en 
bijgevolg langs het treinspoor. De volgende wegen sluiten aan op deze locatie: Sauvegardestraat, Sint-
Katharinastraat, Achterhoefweg en Pullaarsteenweg. 

Figuur 190: Situering Hoppinpunt Station Ruisbroek-Sauvegarde

Figuur 191: Situering Hoppinpunt Ruisbroek-Sauvegarde (Bron: Google Earth)
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Figuur 192: Situering Hoppinpunt Ruisbroek-Sauvegarde (Bron: OpenStreetMap)

3.21.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Mobiliteitsaanbod

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat uit een treinstation (S32 met een 
frequentie van 4/uur). Figuur 193 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. 
Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (121 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met 
de pandemie. Uit de grafiek wordt duidelijk dat vanaf dit station sinds 2018 ook in het weekend gebruik kan 
gemaakt worden van een treinverbinding. 

Figuur 193: Aantal opstappers station Ruisbroek-Sauvegarde (bron: NMBS, Wikipedia)

Er is geen vaste bushalte (bedient door reguliere lijnen) aanwezig vlak aan het Hoppinpunt wel een 
belbushalte. Er bevinden zich wel twee reguliere bushaltes op wandelafstand van het station: Halte 
Beemdstraat & Halte Ruisbroek J. De Donckerlaan. Deze Haltes worden volgens het OV-plan enkel bedient 
door twee functionele lijnen: Boom Puurs Lippelo Dendermonde (huidige lijn 254) & Boom Bornem 
Dendermonde (Huidige lijn 257). In het voorstel van de Lijn wordt halte Ruisbroek J. De Donckerlaan behouden 
en Ruisbroek Beemdstraat geschrapt. Het is aangeraden om deze haltes van het functioneel net op te schuiven 
en samen te voegen ter hoogte van Kerkstraat en Sauvegardestraat (parking IJzergieter). Dit is dichterbij de 
kern van Ruisbroek en het station. Daar is een parking, bankjes, een laadpaal, een supermarkt, 
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fietsenstallingen, .... Ook de deelfietsen aan het station zijn nabijer en bieden de mogelijkheid om deze nieuwe 
halte te combineren met de flexbushalte aan het station die niet optimaal gelegen is. Dit biedt mogelijkheden 
om dit knooppunt sterker uit te bouwen (bv. pakketjesautomaat).

Figuur 194: Situatieschets Hoppinpunt
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Figuur 195: Treinperron
Figuur 196: Belbushalte

Figuur 197: Situering bushaltes ten opzichte van het Hoppinpunt
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Figuur 198: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor fietsers lopen er verschillende functionele fietsroutes met een belangrijke 
rol voor de fietsostrade (F19 Dendermonde-Boom) langs de spoorweg. In Figuur 199 worden de bovenlokale 
functionele fietsroutes weergegeven. De fietsinfrastructuur voor de snelweg is nog niet conform in het 
westelijke deel op de kaart. 

Figuur 199: BFF provincie Antwerpen
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Op dit Hoppinpunt worden 30 -100 fietsenstallingen verwacht. Voor fietsers is momenteel een overdekte 
fietsenstalling voor ongeveer 56 fietsen aanwezig. Er wordt wel nog geen rekening gehouden met het stallen 
van buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 
Vanuit de Vervoerregio Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 9 deelfietsen te plaatsen, waarvan er 2 
elektrisch zijn.

²)

Figuur 200: Overdekte fietsenstalling

Voor is er een relatief ruime parking aanwezig inclusief 1 voorbehouden plaats voor personen met een 
beperking. De huidige afwezigheid van deelwagens en laadpalen voor elektrische wagens is niet uiterst 
problematisch maar het kunnen beide wel elementen zijn die kunnen bijdragen tot de duurzaamheid en 
functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet essentieel hierin te voorzien maar wordt dit op termijn wel 
aangeraden. Voor twee wagens is er momenteel wel al een laadpaal voorzien op 250m van het station. 

Figuur 201: Parking naast de spoorweg

Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er nog een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevinden zich onder andere enkele horeca- en handelszaken. Verder is er een beperkt aanbod aan overdekte 
wachtplaatsen. Tenslotte is hier ook reeds een postbus aanwezig. Lockers en eventueel een pakketautomaat 
zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra kunnen voorzien worden. 



Puurs-Sint-Amands: Station Ruisbroek-Sauvegarde Lokaal Hoppinpunt

Oriëntatie 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Ruimtelijke integratie 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie reeds bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Er zijn wel nog verbeteringsmogelijkheden qua verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Ten gevolge 
van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de inrichting 
voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..). 
Hier is vooral het perron van de trein en de flexbushalte minder toegankelijk. Een ander belangrijk 
verbeterpunt is de plaatsing van een zebrapad ter hoogte van de Achterhoefweg met een vlotte toegang tot 
perron. Op het vlak van verkeersveiligheid moet er rekening gehouden worden met de ruimte rond de flexbus 
halte waar deze halte conflicteert met het autoverkeer en er ook een gebrek is aan een voetpad. 
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3.21.3 Uitwerking voorkeursoplossing 
Een voorkeursinrichting (Figuur 202) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige elementen. 

Om de herkenbaarheid te versterken en te voldoen aan de minimumvereisten wordt de informatiedrager met 
Hoppinstijl voorzien op de hoek van het kruispunt tussen de Sauvegardestraat en de Achterhoefweg. Op die 
manier ontstaat er een centraliteit in het station. Het station zal niet bediend worden door regulier openbaar 
vervoer dus dient de halte infrastructuur gericht te zijn op Vervoer Op Maat. Om het Hoppinpunt leesbaar te 
maken kan er één wachtaccomodatie dienst doen voor zowel de treinreizigers als de gebruikers van het 
Vervoer Op Maat. 

Door een aantal parkeerplaatsen te verwijderen ontstaat er ruimte om de fietsenstalling te verschuiven en uit 
te breiden. Zo wordt er een overdekte fietsenstalling voorzien met ruimte voor buitenmaatse fietsen en 9 
deelfietsen waarvan er 2 elektrisch. Tussen de wachtaccomodatie en de fietsenstalling wordt ook overdekte 
ruimte voorzien voor een fietsherstelplek en/of kluizen voor fietsen. Hier kunnen ook diensten zoals lockers of 
een pakketautomaat voorzien worden. In het geval er op termijn vraag is naar deelwagens en/of laadpalen 
dienen deze nabij bovenvermelde diensten te liggen. De aanwezige parking wordt ook gereorganiseerd met 
plaatsen voor taxi (kiss&ride), deelwagens en parkeerplaatsen voorzien van laadpaal.

Verder moet er ook rekening gehouden worden met de mogelijke looplijnen. Deze moeten zo veilig en direct 
mogelijk tussen de verschillende aanwezige modi kunnen gebeuren met speciale aandacht voor optimaal 
geplaatste oversteekplaatsen. Op de Achterhoefweg zijn daarom extra zebrapaden ingetekend. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 60: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto / -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-
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3.21.4 Kostenraming 

Het station Ruisbroek-Sauvegarde is een lokaal Hoppinpunt waarvan de gronden in eigendom van derde zijn.
De gemeente kan hier beroep doen op de subsidie voor mobipunten indien er een beheersovereenkomst is 
afgesloten tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. De subsidie betreft 100 % van de subsidiabele 

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De heraanleg van de bushaltes was reeds voorzien en wordt beschouwd als een apart 
traject dat opgevangen wordt met de subsidie voor haltes. Deze is dus niet opgenomen in onderstaande 
raming. 

Tabel 61: Kostenraming station Ruisbroek-Sauvegarde

Puurs-Sint-Amands: Station Ruisbroek-Sauvegarde - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')          425,00 
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 
Parkeerplaats (personen met beperking of taxi)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Wachtaccomodatie
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten 50 -   

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)               5.500,00 
Subsidie mobipunt (100 %) (Max subsidie bedrag reeds uitgeput) -   
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen -       12.212,50 
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3.22.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Dit Hoppinpunt situeert zich in Sint-Amands, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands. Deze gemeente is 
deel van de provincie Antwerpen en wordt voornamelijk ontsloten via de A12 (Antwerpen-Brussel), N16 
(Mechelen-Willebroek-Sint-Niklaas) en N17 (Dendermonde Willebroek). Het Hoppinpunt zelf is gelegen aan 
het station van Sint-Amands op de Marthe Massinstraat. 

Figuur 203: Situering Hoppinpunt Puurs Sint-Amands, M. Massinstraat
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Figuur 204: Situering Hoppinpunt M. Massinsstraat
(Bron: Google Earth)

Figuur 205: Situering Hoppinpunt M. 
Massinsstraat (Bron: OpenStreetMap)

3.22.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat hier uit een bushalte gelegen langs de 
spoorlijn bij het oude station van Sint-Amands (niet meer in gebruik). De bushalte(s) moet in de toekomst 
bedient worden door de OV-lijnen weergegeven in Tabel 62. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in
Figuur 208. De bediening door deze lijnen rechtvaardigt de selectie als lokaal hoppinpunt. 
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Figuur 206: Situatieschets Hoppinpunt
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Figuur 207: Bushalte station Sint-Amands

Tabel 62: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Sint-Amands M. Massinstraat
Openbaar vervoer lijnen 

Aanvullend net

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Puurs Hingene 
Bornem Sint-Amands

1x/u (dal) Nieuw 
samengesteld 
traject

- Puurs tot Hingene: lijn 98

- Hingene naar Bornem lijnen 
98/257

- Bornem - Sint-Amands 
lijnen 252/257

Puurs Oppuurs Sint-
Amands

1x/u (dal) 253 -

Sint-Amands Baasrode 
Dendermonde

1x/u (dal) 252 /

Functionele lijnen
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Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Boom Bornem 
Dendermonde

/ 257 /

Figuur 208: Overzichtskaart OV-lijnen

De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor fietsers zijn er geen aparte fietsvoorzieningen zij moeten de rijbaan 
gebruiken. Wel zijn er enkele functionele fietsroutes aanwezig. In Figuur 209 worden de bovenlokale 
functionele fietsroutes weergegeven. De aanwezigheid van een fietsostrade (F19 Dendermonde Boom) is 
heel belangrijk voor de bereikbaarheid van dit hoppinpunt.
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Figuur 209: BFF provincie Antwerpen

Op dit hoppinpunt worden 15-30 fietsenstallingen verwacht. Voor fietsers is momenteel een fietsenstalling 
voor ongeveer 36 fietsen aanwezig (24 overkapte wielbuigers en 12 niet overkapte plaatsen aan nietjes. Er 
wordt wel nog geen rekening gehouden met het stallen van buitenmaatse fietsen wat een minimumvereiste is. 
Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. Tenslotte is dit hoppinpunt 
vanuit de Vervoerregio Mechelen geselecteerd om 4 deelfietsen (niet-elektrisch) te plaatsen op een 
oppervalakte van 8 -14 m².

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 

²)
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Figuur 210: Overdekte fietsenstalling

parallel aan de spoorweg en de Marthe Massinstraat. De 
huidige afwezigheid van deelwagens is niet uiterst problematisch maar het kan wel een element zijn dat kan
bijdragen tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet essentieel hierin te 
voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Voor twee wagens is er momenteel wel al een laadpaal 
voorzien op 350m van het station. Er ontbreken verder nog voorbehouden plaatsen voor personen met een 
beperking. Aanvullend kan worden aangeraden een kiss and ride zone te voorzien maar dat is geen 
verplichting. 
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Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er nog een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. 
Volgende zaken zijn aanwezig zoals vermeld door de gemeente: Woonzorgcentrum Ter Schelde, Scholen (LAB 
Gedreven Onderwijs, Vrije basisschool de Zonnebloem), Delhaize, Plaza Café, Apotheek Delang en een 
Postkantoor. Verder is er een beperkt aanbod aan overdekte wachtplaatsen. Lockers en eventueel een 
pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra kunnen voorzien worden. 

Oriëntatie 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Ruimtelijke integratie 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie reeds bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Er zijn wel nog verbeteringsmogelijkheden qua verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Ten gevolge 
van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de inrichting 
voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..).  

Minimumvereiste toe te voegen in ontwerp: 
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3.22.3 Uitwerking voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting (Figuur 211) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt gebaseerd op de 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Ook in het masterplan

Deze vormen mee 
de basis voor onderstaande voorkeursoplossing. 

Om te voldoen aan de minimumvereisten dienden de haltehavens toegankelijk aangelegd te worden. Daarbij 
moet ruimte voorzien worden om 2 gewone bussen simultaan te laten halteren. Het dienen ook haltehavens 
te zijn gezien het ook een eindpunt is. Aan de oostelijke zijde is hier voldoende ruimte voor en kan er desnoods 
ook naar het noorden opgeschoven worden. Aan de westelijke zijde dient er rekening gehouden te worden 
met de opritten van de aanwezige garages.  Dit kan mogelijk opgevangen worden door deze halte zuidelijker te 
laten beginnen en de asverschuiving noordelijker te laten beginnen. 

Vervolgens dient er ook een fietsenstalling voorzien te worden met ruimte voor buitenmaatse fietsen. Aan de 
oostelijke kant is er voldoende ruimte om een kwalitatieve en ruime fietsenstalling te voorzien met plek voor 
de deelfietsen die vanuit Vervoer Op Maat worden voorzien. 

Daarnaast dient er nog een Hoppinzuil geplaatst te worden. Door de fietsenstalling vrij zuidelijk te plaatsen 
ontstaat een centraliteit in het Hoppinpunt waar de Hoppinzuil geplaatst kan worden. 

Het is een aanbeveling om voldoende 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 hier verder opgevangen worden door een extra aantal 
laadpalen te voorzien, momenteel zijn er al twee aanwezig. Tenslotte wordt een pakketautomaat voorzien 
binnen het hoppinpunt. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau.
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden. 
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Tabel 63: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet (volledig) voldaan 
is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto - -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-
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3.22.4 Kostenraming 

De halte Sint-Amands station in de Marthe Massinstraat is een Lokaal Hoppinpunt gelegen aan een 
gemeenteweg. De subsidie voor mobipunten is hier dus van toepassing voor 100 % van de subsidiabele kosten 

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel.

Tabel 64: Kostenraming Puurs-Sint-Amands, Halte M. Massinstraat

Puurs-Sint-Amands: M. Massinstraat - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen 600,00 
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken) ,00 
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken ) 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)
Omvorming bestaande bushalte in haltehaven tot een 
toegankelijke bushalte, indien driehoeken in steen
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor deelwagen (excl. auto)         1.300,00 
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)
Subsidie mobipunt (100 %) (Max subsidie bedrag reeds uitgeput) -   
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen -   
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3.23.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van een lokaal niveau wordt
bediend door een frequente lokale openbaarvervoerverbinding of door vraaggericht collectief vervoer (BVR 
mobipunten).

Het Hoppinpunt situeert zich in het centrum van Sint-Katelijne-Waver, een gemeente gelegen in de provincie 
Antwerpen. De gemeente is gelokaliseerd tussen Lier en Mechelen en is een buurgemeente van Duffel. Op het 
vlak van grote verkeersassen wordt de ontsluiting hier gedaan via de N14 (Mechelen - Lier - Noord-
Antwerpen), N105 en de R6 (noordelijke ring van Mechelen). Langs deze wegen kan aansluiting gemaakt 
worden op het hoofdwegennet of overige aantakkende gewestwegen. Zoals eerder vermeld ligt het 
Hoppinpunt centraal in Sint-Katelijne-Waver, vlak bij de Sint-Catharinakerk. De wegen rond het centrale plein 
worden benoemd als Markt. Via deze rondweg takken verschillende straten aan op het plein: 
Duffelsesteenweg, Stationstraat, Generaal Deschachtstraat, Lemanstraat en de Wilsonstraat. 

Figuur 212: Situering Hoppinpunt Sint-Katelijne-Waver
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Figuur 213: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 214: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.23.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 

Mobiliteitsaanbod 

Figuur 215 geeft een overzicht van het mobiliteitsaanbod op de locatie. Op het vlak van openbaar vervoer 
heeft dit Hoppinpunt op Markt twee halteringsplekken. Het gemotoriseerd verkeer op Markt is namelijk in 
éénrichting georganiseerd. De halte zal bediend worden door verschillende buslijnen. Tabel 65 geeft een 
overzicht van deze lijnen weer, Figuur 216 geeft deze lijnen weer op kaart. De bediening door deze lijnen 
rechtvaardigt de selectie als Lokaal hoppinpunt. 

Figuur 215: Situatieschets Hoppinpunt
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Tabel 65: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Sint-Katelijne-Waver, halte kerk

Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Sint-Katelijne-Waver 
Mechelen

2x/u (dal) 560/561 wijziging eindpunt = Sint-
Katelijne-Waver

Aanvullend net

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Putte Sint-Katelijne-
Waver Duffel Lier

1x/u (dal) Deeltraject huidige 
lijn 510/511 Putte 
OLVW

Nieuwe verbinding.

Sint-Katelijne-Waver Duffel 
- Lier via N108

Station AZ Sint-
Maarten Sint-
Katelijne-Waver

2x/u (dal) 551/552 wijziging: rechtgetrokken 
langs Liersesteenweg (+ 
bediening Elzestraat)

Functionele lijnen

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Mechelen Sint-
Katelijne-Waver 
Waver scholen

/ 558 /

Figuur 216: Overzichtskaart OV-lijnen 
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De bereikbaarheid voor voetgangers wordt gefaciliteerd door de aanwezigheid van voetpaden en zebrapaden 
langs de aanliggende wegen. Voor fietsers liggen er fietssuggestiestroken en is er een functionele fietsroute
aanwezig. In Figuur 217 worden de bovenlokale functionele fietsroutes weergegeven. 

Figuur 217: BFF provincie Antwerpen

Voor fietsers wordt op dit niveau van Hoppinpunt 15-30 fietsenstallingen verwacht. Op het marktplein is 
momenteel een overdekte fietsenparking voorzien voor ongeveer twaalf fietsen. De capaciteit is beperkt en de 
stalling is niet voorzien op buitenmaatse fietsen. De inrichting van de fietsenstalling laat ook te weinig 
manoeuvreerruimte voor de fietsers om de stalling comfortabel te gebruiken. Vanuit de Vervoerregio 
Mechelen is dit Hoppinpunt geselecteerd om 4 deelfietsen aan te bieden, waarvan 2 elektrisch (op een 
oppervlakte van 8 14 m²). Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 

²
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Figuur 218: Overdekte fietsenstalling Markt

Op het marktplein is een groot aantal parkeerplaatsen voorzien. Er zijn momenteel reeds 3 parkeerplaatsen 
voorzien voor gehandicapten. In de nabijheid van het plein bestaan er ook geen laadvoorzieningen voor 
elektrische wagens, de dichtstbijzijnde liggen op 800m hiervandaan. Deelwagens worden strikt genomen niet 
als essentieel gezien op dit niveau maar kunnen op termijn wel een plek krijgen op het plein. 

Figuur 219: Parking Markt

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er nog een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Er 
bevinden zich onder andere verscheidene winkels, horecazaken en banken aan de markt. Verder is er een 
beperkt aanbod aan overdekte wachtplaatsen. Tenslotte is hier reeds een postbus aanwezig, alleen lockers en 
eventueel een pakketautomaat zouden bij de uitbouw van het Hoppinpunt nog extra kunnen voorzien worden. 

Figuur 220: Bushalte Kerk
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De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie reeds bekomen door 
de aanwezigheid van allerhande diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale 
controle. Er zijn wel nog verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Ten 
gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de 
inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een beperking, 
anderstaligen,..). De haltes zijn nog niet volledig toegankelijk. 
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3.23.3 Uitwerking voorkeursoplossing 

De uitgewerkte voorkeursoplossing wordt weergegeven in Figuur 221. Een herinrichting van de dorpskern 
inclusief het Hoppinpunt is voorzien op lange termijn. In functie van het Hoppinpunt is het belangrijk dat 
hierbij voldoende ruimte voor het openbaar vervoer wordt voorzien en dat de fietsers en voetgangers 
voldoende ruimte krijgen. De oversteekbewegingen tussen de bushalte, fietsenstalling en de parking dienen 
veilig en intuïtief te verlopen. 

Om op korte termijn een volwaardig Hoppinpunt te kunnen realiseren dienen de bushaltes toegankelijk
aangelegd te worden. Om te voldoen aan de noden van het openbaar vervoer betreft een optimale situatie
het voorzien van 2 toegankelijke perrons waarbij de bus op de rijbaan halteert. Op de voorziene locaties is er
voldoende ruimte om toegankelijke perrons aan te leggen. Daarnaast zijn er dan aparte wachtzones waar de 
bussen die hier hun eindhalte hebben kunnen staan. Deze dienen niet toegankelijk te worden ingericht gezien
er niet op of af gestapt wordt en zodat deze eventueel later ook nog terug als parkeerplaatsen ingenomen zou 
kunnen worden, bij bijvoorbeeld hertekening van het net. Aandachtspunt bij deze inrichting is wel de 
veiligheid van de fietsers op de rijbaan. 

Om ruimte te voorzien voor de deelfietsen en buitenmaatse fietsen is het voorstel om een deel van de 
groenruimte ter hoogte van de bestaande fietsenstalling te reserveren voor een grotere en kwalitatievere 
fietsenstalling. Zo ontstaat genoeg ruimte voor een fietsenstalling van 2 op 20 m en ruimte langs de zijden om 
de fietsers comfortabel te laten manoeuvreren in en uit de stalling. Op die manier is er voldoende ruimte om 4 
deelfietsen, buitenmaatse fietsen en 20-40 fietsenstallingen te voorzien (afhankelijk van het type). Door de 3 
meest noordelijke parkeerplaatsen op te heffen ontstaat ook ruimte om de fietsenstalling uit te breiden. 

Het is daarbij aanbevolen om het verlies van groen te compenseren en bij een verdere herinrichting van het 
plein ook aandacht te besteden aan ontharding en extra groen. 

In de rijrichting naast de halte wordt een vereiste Hoppinzuil voorzien. 

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. Daarnaast kan de trend naar elektrisch rijden hier opgevangen worden door een aantal laadpalen 
te voorzien. De voorgestelde locaties zijn indicatief en zijn erop gericht het hoppinpunt compact en leesbaar te 
organiseren. 

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.   
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Tabel 66: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet (volledig) voldaan 
is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-

Auto - -
-
-

Aanvulling diensten

Wachtaccomodatie / -

-
Aanvullende diensten / -

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

-

-

Herkenbaarheid - /

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-
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3.23.4 Kostenraming 

De halte Sint-Katelijne-Waver Kerk is een Lokaal Hoppinpunt gelegen aan een gemeenteweg. De subsidie voor 
mobipunten is hier dus van toepassing voor 100 % van de subsidiabele kosten

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel.

Tabel 67: Kostenraming Sint-Katelijne-Waver, Halte kerk

Sint-Katelijne-Waver: Halte kerk - lokaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen 
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting fietsenstalling buitenmaatse fietsen ('nietjes')
Uitrusting fietsenstalling (basis excl. fietsrekken)
Niet-overdekte fietsenstalling (fietsrekken )    10.125,00 
Rooien struiken
Aanleg betonverharding, incl. fundering (<100m²)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-L)      7.250,00 
Inplanten van nieuwe toegankelijke bushalte halteren op de 
rijbaan
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%) 6.460,00 
Subsidie mobipunt (100 %) -
Totaal minimumvereisten -   

Inclusief aanbevelingen

Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)

Subsidie mobipunt (100 %) (Max subsidie bedrag reeds uitgeput) -   
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen     76.560,00 -   
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3.24.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt 
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregelingen met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn 
overwegend verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook 
mogelijk na een overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Sint-Katelijne-Waver, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De 
gemeente situeert zich ten noordenoosten van Mechelen en wordt hoofdzakelijk ontsloten via de N14 
(Mechelen-Lier-Sint-Hoogstraten), de N15 (Mechelen - Bergom) en de R6 (Grote ring van Mechelen). Vanuit 
deze wegen kan aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het 
Hoppinpunt zelf is gelegen aan het Station van Sint-Katelijne-Waver en kan bereikt worden via volgende 
straten: Stationsstraat en Hertstraat. 

Figuur 222: Situering Hoppinpunt Sint-Katelijne-Waver
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Figuur 223: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth) Figuur 224: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.24.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
Mobiliteitsaanbod 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door de S-trein Antwerpen Mechelen Brussel - Nijvel met een frequentie van 2 
treinen/uur in beide richtingen. Figuur 225 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 
2019. Tijdens het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (554 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken 
met de pandemie.

Figuur 225: Aantal opstappers station Sint-Katelijne-Waver (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder is er geen bushalte aanwezig in de directe omgeving van het station. De dichtstbijzijnde bushaltes
bevinden zich op een paar honderd meter stappen vanaf het station, verderop in de Hertstraat en 
Stationsstraat. Deze bushalten moeten in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in
Tabel 68. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 228. 
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Figuur 226: Situatieschets Hoppinpunt (Huidige situatie)
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Figuur 227: Situatieschets Hoppinpunt (Toekomstige situatie)

Tabel 68: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt station Sint-Katelijne-Waver
Openbaar vervoer lijnen 

Aanvullend net

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Station AZ Sint-
Maarten Sint-
Katelijne-Waver

2x/u (dal) 551/552 wijziging: rechtgetrokken 
langs Liersesteenweg (+ 
bediening Elzestraat)

Functionele lijnen

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Mechelen Sint-
Katelijne-Waver 
Waver scholen

/ 558 /
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Figuur 228: Overzichtskaart OV-Lijnen

Voor fietsers wordt op dit niveau van Hoppinpunt 100-500 fietsenstallingen verwacht. Er zijn momenteel 255
fietsparkeerplaatsen aan het station Sint-Katelijne-Waver. Voor het einde van het jaar zal een nieuwe 
fietsenstalling geplaatst worden aan de oostzijde van het spoor die plaats zal bieden aan 428 fietsen, meer 
bepaald 420 gewone fietsen en 8 plekken voor buitenmaatse fietsen. Momenteel zijn er geen deelfietsen 
beschikbaar aan het station. In de toekomst zullen er hier 6 deelfietsen vanuit de vervoerregio bijkomen, 
waarvan er 4 elektrisch zijn (op een oppervlakte van 11 20 m²). De deelfietsen kunnen gestald worden in de 
nieuwe fietsenstalling aan de oostzijde van het spoor. NMBS is hier eigenaar van de fietsenstalling. In 
overeenkomst met NMBS kan er gebruik gemaakt worden van het perceel. Deze locatie is ook afgestemd met 
NMBS. Verder moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen die ruimte geven aan 
buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation voorzien worden. 

Toe te voegen vanuit Vervoer Op Maat: ruimte voor 6 deelfietsen, waarvan 4 elektrisch (op 
een oppervlakte van 11 20 m²)
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Figuur 229: Fietsenstallingen aan het station

een ruime parking inclusief twee voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, in de nabije 
toekomst wordt dit opgetrokken tot drie plaatsen. De huidige afwezigheid van deelwagens en parkeerplaatsen 
met laadpaal is niet uiterst problematisch maar het kan wel een element zijn dat bijdraagt tot de 
duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet essentieel hier direct in te voorzien maar 
wordt dit op termijn wel aangeraden. Het plaatsen van twee laadpalen in de omgeving van het station is alvast 
gepland. Omdat het hier over een regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat ook een 
kiss and ride zone wenselijk is. Dit is reeds voorzien in het ontwerp voor het station. 

Figuur 230: Ruime parking langs de spoorweg

Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er geen andere voorzieningen zoals horeca of handelszaken gelokaliseerd aan 
het Hoppinpunt. Om het Hoppinpunt beter te omkaderen moet in de toekomst rekening gehouden worden 
met onder andere de voorziening van lockers, een postbus en eventueel een pakketautomaat. Deze 
elementen kunnen hier nog de nodige extra functionaliteit bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 
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Binnen het thema ruimtelijke integratie is de sociale veiligheid in de huidige situatie niet optimaal door de 
afwezigheid van allerhande diensten waardoor er weinig sociale controle is. Verder zijn er nog 
verbeteringsmogelijkheden qua verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Op bepaalde plaatsen vindt in de 
huidige situatie een vermenging van verschillende modi plaats. Na voltooiing van de werken zal dit beter zijn 
maar nog niet volledig weggewerkt. Zo zal het stationsplein ingericht worden naar de normen voor 
toegankelijkheid maar zorgen de trappen ervoor dat de perrons niet voor iedereen toegankelijk zijn. Ten 
gevolge van een minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de 
inrichting voldoende aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (individuen met een beperking, 
anderstaligen,..).  
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3.24.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting (Figuur 231) werd uitgewerkt voor dit Hoppinpunt op basis van het overzicht aan 
minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt samen met de reeds aanwezige 
elementen. 

Aan het station van Sint-Katelijne-Waver is een herinrichting voorzien. Het bestaande stationsgebouw wordt 
vervangen door een fietsenstalling. Om te voldoen aan de minimumvereisten moet die fietsenstalling ook 
voorzien worden van ruimte voor buitenmaatse fietsen. Verder worden vanuit Vervoer Op Maat 6 deelfietsen, 
waarvan 4 elektrisch (11-20 m²) voorzien die in de fietsenstalling geplaatst kunnen worden. 

Vervolgens dient de vereiste Hoppinzuil geplaatst te worden. De herinrichting biedt een nieuwe centraliteit 
naast de stalling waar de zuil geplaatst kan worden. Gezien er ten westen van de sporen ook een toegang tot 
het station bestaat is het aangewezen om daar bewegwijzering of een kleinere zuil te voorzien. Het 
Hoppinpunt dient ook toegankelijk te zijn. Het station van Sint-Katelijne-Waver wordt niet bediend door een 
bushalte. Om tot een volledig toegankelijk Hoppinpunt te komen zouden ook de perrons toegankelijk moeten 
zijn maar dit vraagt drastische ingrepen die buiten de scope van de 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 aan het private 
wagenbezit. Daarnaast kan de trend naar elektrisch rijden hier opgevangen worden door een aantal laadpalen 
te voorzien. De voorgestelde locaties zijn indicatief en zijn erop gericht het hoppinpunt compact en leesbaar te 
organiseren.    

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 69: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is
minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-
Auto / -

-

-
Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -
-

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-

-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-
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3.24.4 Kostenraming 

Het station van Sint-Katelijne-Waver 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 

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kosten die volgen uit het bestaande ontwerp zij hierbij buiten beschouwing gelaten. 
De extra kosten die volgen uit de uitwerking tot Hoppinpunt zijn hieronder opgesomd. 

Tabel 70: Kostenraming Station Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting deelfietsen
Uitrusting deelfietsen (elektrisch)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-S)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) -         8.002,50 
Totaal minimumvereisten

Inclusief aanbevelingen
Parkeerplaats voor elektrische wagen (incl. laadpaal) (2 plaatsen)
Onbemand fietsherstelstation
Kiss&Ride zone
Subsidie mobipunt (50 %) -
Totaal minimumvereisten + aanbevelingen        24.505,00 
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3.25.1 Situering en type Hoppinpunt 
Deze halte wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Dit type Hoppinpunt van regionaal niveau wordt 
bediend door een frequente regionale openbaarvervoerverbinding met een gegarandeerde doorstroming en 
een goed afgestemde dienstregelingen met bijgevolg beperkte wachttijden. Vanuit deze locaties zijn 
overwegend verplaatsingen binnen de vervoerregio mogelijk. Verplaatsingen op langere afstand zijn ook 
mogelijk na een overstap in een interregionaal Hoppinpunt (BVR mobipunten).

Het Hoppinpunt is gelegen in Willebroek, een gemeente binnen de provincie Antwerpen. De gemeente 
situeert zich tussen Puurs en Mechelen en wordt hoofdzakelijk ontsloten via de A12 (Antwerpen-Brussel), de 
N17 (Willebroek - Dendermonde) en de N16 (Mechelen-Willebroek-Sint-Niklaas). Vanuit deze wegen kan 
aansluiting gemaakt worden met andere gewestwegen of met het hoofdwegennet. Het Hoppinpunt zelf is 
gelegen aan het Station van Willebroek en kan bereikt worden via volgende straten: Stationsplein, 
Ijzerenwegstraat, Stationsstraat en Bedrijvenpark De Veert.

Figuur 232: Situering Hoppinpunt Willebroek station
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Figuur 233: Situering Hoppinpunt (Bron: Google Earth)

Figuur 234: Situering Hoppinpunt (Bron: OpenStreetMap)

3.25.2 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse 
Mobiliteitsaanbod 

Het aanwezige mobiliteitsaanbod op vlak van openbaar vervoer bestaat eerst en vooral uit een treinstation. 
Dit station wordt bediend door de L-trein Sint-Niklaas Mechelen Leuven met een frequentie van 1 trein/uur 
in beide richtingen. Figuur 235 toont de hoeveelheid opstappers op het station tussen 2012 en 2019. Tijdens 
het jaar 2020 ligt dit cijfer iets lager (372 op een weekdag) maar dit heeft voornamelijk te maken met de 
pandemie.
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Figuur 235: Aantal opstappers station Willebroek (bron: NMBS, Wikipedia)

Verder zijn er ook bushaltes aanwezig in de directe omgeving van het station, gelegen langs beide rijrichtingen 
van de Stationsstraat. Deze bushalten moeten in de toekomst bedient worden door de OV-lijnen weergegeven 
in Tabel 71. Deze lijnen worden ook op kaart weergeven in Figuur 237. 

Figuur 236: Situatieschets Hoppinpunt

Tabel 71: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt station Willebroek
Openbaar vervoer lijnen 

Kernnet

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Boom Willebroek 
Mechelen

2x/u (dal) 286 287 wijziging: 1 lijn langs N16 

Heindonk: functionele lijn

Antwerpen Boom 
Willebroek/Rumst

2x/u (dal) 500 wijziging: niet tot Mechelen 
eindpunten opgesplitst in: 

-

-

Kapelle-op-den-Bos -
Brussel-Noord

1x/u (dal) 260 Huidige lijn 260, eerste 
trajectdeel

wijziging: rechtgetrokken in 
Willebroek centrum

Aanvullend net

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Willebroek Kapelle-
op-den-Bos

1x/u (dal) 260 Huidige lijn 260, tweede 
trajectdeel
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wijziging: rechtgetrokken in 
Nieuwenrode-Westrode

Functionele lijnen

Lijn Frequentie Huidige lijn Wijziging t.o.v. Huidige lijn

Boom Willebroek 
Tisselt

/ 258 /

Boom Willebroek 
Heindonk - Mechelen

/ 287 /

Figuur 237: Overzichtskaart OV-Lijnen

Voor fietsers wordt op dit niveau van Hoppinpunt 100-500 fietsenstallingen verwacht. Er zijn 

oppervlakte van 17 32 m²). Verder moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid met plaatsen 
die ruimte geven aan buitenmaatse fietsen. Aanvullend kan eventueel een onbemand fietsherstelstation 
voorzien worden. 
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²

een parking inclusief een voorbehouden plaats voor gehandicapten en twee plaatsen met 
oplaadmogelijkheden. De huidige afwezigheid van deelwagens is niet uiterst problematisch maar het kan wel 
een element zijn dat bijdraagt tot de duurzaamheid en functionaliteit van de locatie. Daarom is het niet 
essentieel hier direct in te voorzien maar wordt dit op termijn wel aangeraden. Omdat het hier over een 
regionaal Hoppinpunt gaat, komt uit de prestatie eisen voort dat ook een kiss and ride zone noodzakelijk 
geacht wordt. 

Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. In het 
noorden bevindt zich het bedrijventerrein met enkele handelszaken en een brandweercentrale. In het zuiden 
primeert residentiele bebouwing. Om het Hoppinpunt beter te omkaderen moet in de toekomst rekening 
gehouden worden met onder andere de voorziening van lockers, een postbus en eventueel een 
pakketautomaat. Deze elementen kunnen hier nog de nodige extra functionaliteit bieden. 

De oriëntatie binnen het Hoppinpunt kan op een eenvoudige manier verbeterd worden. Een logische eerste 
stap hierin is het toevoegen van de Hoppinzuil. Zo wordt de locatie heel herkenbaar als een Hoppinpunt. 
Verder wordt vereist dat er voldoende informatiedragers voorzien worden. 

Binnen het thema ruimtelijke integratie wordt de sociale veiligheid in de huidige situatie deels bekomen door 
de aanwezigheid van enkele diensten met bezoekers die op hun beurt kunnen zorgen voor sociale controle. Er 
zijn ook verbeteringsmogelijkheden op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Ten gevolge van een 
minimum vereiste binnen de toegankelijkheid van een Hoppinpunt moet er binnen de inrichting voldoende 
aandacht besteed worden aan elk type gebruiker (Individuen met een beperking, anderstaligen,..). 
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3.25.3 Uitwerking voorkeursoplossing
Voor de stationsomgeving van Willebroek is een nieuw plan in opmaak. Om een volwaardig Hoppinpunt te 
worden moet het station van Willebroek aan een aantal minimumvereisten voldoen. Het Hoppinpunt dient 
toegankelijk te zijn dus dienen de nieuwe bushaltes volledig toegankelijk aangelegd te worden. 

Het station beschikt vandaag reeds over een fietsenstalling. Hier moet ook nog ruimte voorzien worden voor 
buitenmaatse fietsen. Deze worden best achteraan in de stalling geplaats, zodat de kans groter is dat ze 
gevrijwaard worden voor dit type fietsen. Daarnaast worden er vanuit Vervoer Op Maat ook 10 deelfietsen, 
waarvan 3 elektrische fietsen (17-32 m²) voorzien. Gezien de fietsenstalling in normale omstandigheden reeds 
verzadigd is, is het aangewezen om de capaciteit uit te breiden zodat ook deze extra fietsen geplaatst kunnen 
worden. Deze extra capaciteit kan best ook deels ten noorden van het station aangeboden worden. 

Daarnaast dient er ook een Hoppinzuil met infrastructuur voor data uitwisseling voorzien te worden. De 
zuidelijke ingang van het station lijkt hiervoor een geschikte locatie. Gezien de opwaardering van de 
noordelijke zijde van het station kan er ook aan die zijde een Hoppinzuil of bewegwijzering voorzien worden. 

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. Daarnaast kan de trend naar elektrisch rijden hier opgevangen worden door een aantal laadpalen 
te voorzien. De voorgestelde locaties zijn indicatief en zijn erop gericht het hoppinpunt compact en leesbaar te 
organiseren.   

Onderstaande tabel geeft de minimumvereisten en aanbevelingen weer voor een Hoppinpunt van dit niveau. 
De elementen die in de huidige situatie reeds aanwezig zijn, worden in deze tabel weggelaten om een duidelijk 
overzicht te kunnen geven van de maatregelen die nog ondernomen dienen te worden.
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Tabel 72: Minimumvereisten en aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt waaraan binnen dit hoppinpunt nog niet voldaan is

minimumvereiste aanbeveling

Aanvulling mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer / /

Fiets -

-

-
-

-
Auto / -

-

-
Aanvulling diensten

Ticketing - /

Wachtaccomodatie / -
-

Aanvullende diensten / -
-

Aanvulling oriëntatie

Informatieverstrekking -
-

/

Herkenbaarheid -

-

-
-

-

Aanvulling ruimtelijk integratie

Toegankelijkheid -

-

-
-

-

-

-
-
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3.25.4 Kostenraming 

Het station van Willebroek 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 250.00

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in 
onderstaande tabel. De kosten die volgen uit het bestaande ontwerp zij hierbij buiten beschouwing gelaten. 
De extra kosten die volgen uit de uitwerking tot Hoppinpunt zijn hieronder opgesomd

Tabel 73: Kostenraming Station Willebroek

Willebroek station - Regionaal Hoppinpunt (excl BTW)
Onderdeel Totale kostprijs Deel AWV Deel gemeente

Minimumvereisten 
Uitrusting Hoppinzuil (MobX-Touch)
Werfsignalisatie
Onvoorziene kosten (10%)
Subsidie mobipunt (50 %) - 75,00 
Totaal minimumvereisten



Functioneren hoppinpunt

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.

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.

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 

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.



Handhaving

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- n. De Hoppinpunten 
die vandaag worden aangelegd zullen binnen een aantal jaren mogelijks uitgebreid dienen 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

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)

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

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 



Handhaving

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 28 
september 2021. Hierop wordt De Unieke verantwoordingsnota - algemene deel samen 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.

Bij een technische verfijning van het schetsontwerp dient ook voldoende aandacht te gaan naar het toevoegen 
van groene elementen en het ontharden waar mogelijk.  


