
 
 
 
Kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken 
Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert II laan 20 
1000 Brussel 
België 

 

 

Advies vanuit de Vervoerregio Antwerpen ter attentie van het Kabinet van de Vlaamse minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken. 

Betreft: Advies Kernnet/Beslissing Aanvullend net 

 
Geachte, 
 
In het Vlaams Regeerakkoord werd de doelstelling geuit om een ambitieuze modal split 50/50 voor 
de Vervoerregio Antwerpen te realiseren, de zogenaamde ‘modal shift’. De uitrol van het kern- en 
aanvullend net volgens de principes van basisbereikbaarheid zal een eerste opstap zijn richting deze 
ambitie.  
Toch zijn extra inspanningen inzake openbaar vervoer nodig, in het bijzonder in de stedelijke 
Vervoerregio’s (Antwerpen, Gent, Vlaamse Rand) waar de ambitie hoger ligt dan de 60/40 in de rest 
van Vlaanderen. Voor Antwerpen zijn die inspanningen zowel nodig om de leefbaarheid en 
bereikbaarheid van de regio te garanderen, alsook om op korte termijn de verwachte hinder door de 
Oosterweel werken mee te remediëren.  
De Vervoerregioraad Antwerpen wijst de Vlaamse Regering er daarom op dat:  
 

• Het aandeel voor de Vervoerregio Antwerpen in de totaliteit aan in te zetten exploitatiemiddelen 
door De Lijn (in Vlaanderen) minstens gelijk moet blijven en er dus geenszins op achteruit mag 
gaan.  

• Het binnen de budgetneutrale context niet mogelijk bleek om tegemoet te komen aan alle 
vervoersnoden die voldoende intrinsiek vervoerspotentieel vertonen om in aanmerking te 
komen als aanvullende lijn.  

• Het overige (reële) vervoerspotentieel enkel zal kunnen worden opgevangen via het Vervoer op 
Maat indien er ook voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn.  

• Winsten die gemaakt worden op het vlak van doorstroming binnen de Vervoerregio Antwerpen 
geherinvesteerd moeten worden om de ambitie van de 50/50 modal split te behalen.  

• De meerwaarde van het nieuwe kern- en aanvullend net pas tot uiting zal komen op terrein 
indien de implementatie ervan kwalitatief wordt aangepakt. Onder een kwaliteitsvolle 
implementatie verstaat de Vervoerregioraad minstens:   

o De exploitant (De Lijn) garanties kan bieden dat er voldoende rollend materieel 
beschikbaar is vanaf 1/1/2022 om het kernnet te exploiteren volgens de voorziene 
frequenties;  



o Het versneld (in 2021) aanpakken van prioritaire aanpassingen aan de belangrijkste 
mobiliteitsknooppunten (veelal van het (inter)regionaal schaalniveau en dus een Gewest 
bevoegdheid) die nodig zijn om het overstapmodel kwalitatief te laten functioneren.  

o De exploitant voorziet in kwalitatieve en correcte realtime informatie aan haltes, online 
en in applicaties.  

o De exploitant voorziet in informatiecampagnes op maat rond het nieuwe kern- en 
aanvullend net, voorzien van duidelijke, klantgerichte en klantvriendelijke communicatie 
over de veranderingen van dit nieuwe openbaar vervoernet.  

• Extra capaciteitsuitbreidingen op het netwerk mogelijk moeten zijn van zodra het bijkomende 
rollend materieel ter beschikking is van De Lijn. Dit in overleg met de Vervoerregioraad.  

• Er aan dit besluit een uitdrukkelijke vraag wordt gekoppeld om de 50/50 ambitie kracht bij te 
zetten door extra financiering te voorzien voor investeringen, exploitatienoden en 
beleidsmaatregelen die verdere versnelling van de modal shift mogelijk maken en tegelijkertijd 
voor minder hinder zorgen tijdens de werken aan Oosterweel.  

 
Onder deze voorwaarden beslist de Vervoerregioraad van de Vervoerregio Antwerpen het volgende:  
 

1. De Vervoerregio Antwerpen geeft gunstig advies om de operationele run voor het voorgestelde 
kernnet op te starten met de vraag om op korte termijn de lijnvoering van dit kernnet meer in 
detail te kennen en de mogelijke routes (t.o.v. het bestaande netwerk) te verduidelijken. 
Bovenstaande voorwaarden dienen hierin expliciet meegenomen te worden. Na de operationele 
run dienen de resultaten opnieuw voorgelegd te worden aan de Vervoerregio Antwerpen.: 

2. De Vervoerregio Antwerpen keurt goed om de operationele run voor het voorgestelde aanvullend 
net op te starten met de vraag om op korte termijn de lijnvoering van dit aanvullend net meer in 
detail te kennen en de mogelijke routes (t.o.v. het bestaande netwerk) te verduidelijken.. 
Bovenstaande voorwaarden dienen hierin expliciet meegenomen te worden. Na de operationele 
run dienen de resultaten opnieuw voorgelegd te worden aan de Vervoerregio Antwerpen.  

3. Het advies (1) en de beslissing (2) voor respectievelijke het kern- en aanvullend net onder 
voorbehoud zijn van voldoende middelen voor Vervoer op Maat in de regio;  

4. De implementatie van het kern- en aanvullend net in de Vervoerregio Antwerpen slechts 
ingevoerd kan worden wanneer ook het Vervoer op Maat operationeel is.  

 
Het definitief ontwerp van kern- en aanvullend net wordt in bijlage van deze beslissing toegevoegd. 
 
 

Hoogachtend, 

 

Bestuurlijk voorzitter Vervoerregio Antwerpen 


