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Basisbereikbaarheid
Een nieuw vervoersysteem



2
2

Basisbereikbaarheid

• Gericht op het garanderen van de bereikbaarheid van onze samenleving

• Belangrijke maatschappelijke locaties – scholen, ziekenhuizen, 
bedrijventerreinen, winkelcentra - vlot bereikbaar voor alle reizigers

• Door het netwerk en de infrastructuur voor alle vervoersmogelijkheden 
te optimaliseren

• Door in te zetten op een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal 
mobiliteitssysteem
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Evolutie van basismobiliteit naar 

basisbereikbaarheid

Decreet basismobiliteit (sinds 2001) Decreet basisbereikbaarheid (sinds 2019)

• Aanbodgestuurd openbaar vervoer
• Geregeld vervoer voor dunne 

vervoersstromen
• Bovenliggend net met onvoldoende capaciteit

• Vervoersnetwerk van openbaar 
personenvervoer (De Lijn)

• Vormgegeven door de Vlaamse overheid met 
eenzijdige focus op mobiliteit

• Vraaggestuurd openbaar vervoer, op maat van reële 
noden

• Uitgebreid vervoersnetwerk van openbaar 
personenvervoer en andere vervoersmodi –
combimobiliteit (verschillende operatoren)

• Vormgegeven door Vlaame overheid, lokale overheden 
en andere stakeholders met wisselwerking tussen 
mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke inrichting
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De 8 basisprincipes van basisbereikbaarheid

(1) 

Vraaggericht
investeren in 

bereikbaarheid

(2) 

Vervoersnetwerken 
klaarmaken voor de 

toekomst

(3) 

Een multimodaal 
vervoersysteem 

uitbouwen 

(7) 

De verkeersveiligheid
verhogen

(8)

Verleiden, motiveren, 
prikkelen tot gedrags-

verandering

(6)

Vlaanderen een 
gangmaker maken in 

innovatie

(5) 

Basisbereikbaarheid 
regionaal en integraal 

aanpakken

(4) 

Zorgen voor een 
vlotte doorstroming 

van elke 
vervoersmodus
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(1) Vraaggericht vervoer 

• Vertrekpunt:

– Vraag van de reiziger 

– Reële vervoersstromen

• Gevolg: geen overvolle spitsuurtreinen op drukke assen, geen lege 
bussen in rustige woonwijken
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• Zijn slimme, robuuste, 
veilige, toegankelijke en 
milieuvriendelijke 
vervoersnetwerken

• Zijn op elkaar 
afgestemd, 
gestructureerd en 
gecategoriseerd

(2) Toekomstgerichte vervoersnetwerken
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• Het netwerk openbaar 
vervoer bestaat uit 
vier vervoerslagen.

• De verschillende lagen 
worden beter met 
elkaar verbonden 
zodat een vlotte 
overstap mogelijk is.

(2) Toekomstgerichte vervoersnetwerken
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Flexvervoer: 

• is er voor als de reiziger geen toegang heeft tot de trein, de tram of de 
bus door de locatie, het tijdstip of wegens doelgroep. 

• bestaat uit:

(2) Toekomstgerichte vervoersnetwerken

Voor open gebruikers Voor doelgroepgebruikers

= personen die zich zelfstandig kunnen 
verplaatsen

= personen met een mobiliteitsbeperking en 
leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

• Vaste Hoppinbus: vervoer met vaste trajecten, 
halteplaatsen en vertrek- en aankomsttijden.

• Hoppinflex: vervoer op vraag van reiziger van 
halte naar halte zonder vaste trajecten en 
vertrek- en aankomsttijden.

• Deelmobiliteit: bestaande uit deelsteps, 
‘(brom)fietsen, -wagens.

• Hoppinflex+vervoer: vervoer op vraag van 
reiziger met mobiliteitsbeperking van stoep tot 
stoep of gang tot gang.

• Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs en 
zonaal leerlingenvervoer: vervoer met vaste 
route en vaste opstapplekken, vastgelegd in 
samenspraak met scholen.
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Via Hoppinpunten stappen we vlot over 
van het ene naar het andere 
vervoersmiddel.

Er zijn ook andere diensten beschikbaar 
zoals een fietshersteldienst, een 
pakjesautomaat,…

• Maken een vlotte overstap mogelijk tussen verschillende vervoersmogelijkheden

• Faciliteren de combimobiliteit waarbij verschillende vervoersmiddelen worden 
gecombineerd om het reistraject af te leggen

(3) Met multimodale knooppunten
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• Verleent mobiliteitsadvies aan burgers en 
bedrijven

• Vervult belangrijke rol in vlotte doorstroming 
tussen verschillende vervoersmiddelen

• Om reizen te plannen, boeken en zelfs betalen

• Ambitie om te evolueren naar Mobility as a 
Service (MaaS)

(4) Aangestuurd door de Hoppincentrale
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15 vervoerregio’s - vervoerregioraden

• Platform voor steden en gemeenten om 
samen te werken aan een beter, vlotter, 
veiliger en duurzaam vervoer

• Lokale besturen vertegenwoordigd in 
vervoerregioraad

Werkzaamheden

• Opmaak openbaar vervoersplan in 2020: openbaar vervoer op korte termijn

• Opmaak regionaal mobiliteitsplan in 2020-2022: globale mobiliteitsvisie met tijdshorizon van 10 
jaar (2030) voor alle vervoersmodi: openbaar vervoer, fietsverkeer, auto- en vrachtverkeer en 
waterwegenverkeer.

(5) Via een regionale aanpak
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(6) Gangmaker in innovatie

• Inzetten van informatie- en communicatietechnologie

• Zoeken naar smart-city oplossingen

• Mobiliteitscentrale evolueert naar MaaS-operator niveau 2

(7) Verkeersveiligheid verhogen
• Door mix van:

– Kortdate handhaving

– Investeringen in infrastructuur

– Verkeerseducatie
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• Nieuw koepelmerk Hoppin om de gebruiker te gidsen in de nieuwe 
mobiliteitsvisie

• Verwijst naar het gewenste gedrag: het ‘hoppin’ tussen verschillende 
vervoersmiddelen

(8) Verleiden, prikkelen & motiveren tot 

gedragsverandering
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• Herkenbaar, uitnodigend, in het oog 
springend merk dat verschillende 
beschikbare mobiliteitsoplossingen 
bundelt: 

– Het openbaar vervoersnetwerk met het 
nieuwe net van De Lijn en het 
flexvervoer

– Hoppinpunten

– Hoppincentrale

(8) Verleiden, prikkelen & motiveren tot 

gedragsverandering
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• Verschijnt vanaf september 2020 in het 
straatbeeld met de opening van de 
eerste mobipunten in Hoppinstijl, de zgn. 
Hoppinpunten.

(8) Verleiden, prikkelen & motiveren tot 

gedragsverandering
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Wat betekent dit voor de inwoners van uw 

gemeente?

We willen hen prikkelen om zich anders te verplaatsen:

• Combimobiel

• Duurzaam, volgens STOP-principe

We bieden hen:

• Hoppinpunten om vlot te kunnen overstappen tussen verschillende 
vervoersmiddelen en hun combimobiliteit te faciliteren. 

• De Hoppincentrale om hun reis gemakkelijk te kunnen plannen, boeken en betalen

• Naast het gekende net van De Lijn, ook flexvervoer als onderdeel van het openbaar 
vervoer

• Vervoerregio die via een participatief traject een regionaal mobiliteitsplan 
opmaakt en gehoor geeft aan de noden en vragen van inwoners


