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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #18bis 
 
 

Datum: 28 februari 2022  

Locatie: Teams meeting  

Tijdstip: 11u00 12u30 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 
 

 

AGENDA 

1. Implementatie Basisbereikbaarheid (Vervoerplan): voorstel tramnet  

 
1 Voorstel tramnet 
 
Politiek voorzitter Koen Kennis merkt op dat het bijzonder jammer is dat dit plan in de 
kranten verscheen. Dit maakt het moeilijk om een sereen debat te organiseren. 
 
De voorzitter benadrukt nogmaals de context: Alles begon op 20 januari 2021 met de 
beslissing die toen is genomen binnen de VVRR. De plannen voor het KN (advies) en AN 
(goedkeuring) worden goedgekeurd onder voorwaarden, met enkel een toestemming 
om te mogen doorrekenen, zodat er op die basis betere beslissingen kunnen genomen 
worden. De Minister is dat positief advies onder voorwaarden niet gevolg, waardoor we 
terugvallen op het huidig tramnet. Daardoor verliezen we het mogelijke 
reizigerspotentieel dat verbonden was aan dat tramnet voorstel (7%). 
 
De Lijn is weer aan tafel gaan zitten en heeft geprobeerd een antwoord op te bieden op 
de verzuchtingen rond het eerste tramnet voorstel. Dit voorstel werd op de afgelopen 
vergadering voorgelegd, met dank aan De Lijn om hierover opnieuw na te denken. 
 
Het nieuwe plan past binnen de beslissingen van de vervoerregioraad, zoals in ons advies 
aan het kabinet rond KN/AN geschreven staat en dat op 20 jan 2021 en aan het kabinet 
werd overgemaakt. 
 

• Extra inspanningen zijn nodig voor het OV in stedelijke context, om de leefbaarheid te 
garanderen, zeker door de extra hinder die wordt veroorzaakt door Oosterweel.  

• Binnen een budgetneutrale context is het moeilijk om tegemoet te komen aan alle 
noden. 

• Er is een garantie nodig op kwaliteit.  
• Er is nood aan een verder uitbreiding qua capaciteit, waarvoor extra financiering nodig 

is, die enerzijds een verdere versnelling van de modal shift mogelijk moet maken en 
anderzijds voor minder hinder moet zorgen tijdens de werken aan Oosterweel. 

 
Indien er een gunstig advies verleend wordt om de operationele run voor voorgestelde 
KN op te starten, dan dienen de resultaten opnieuw te worden voorgelegd aan de 
Vervoerregioraad.  
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Als Vervoerregioraad hebben we toen al heel duidelijk gezegd aan Vlaanderen dat er 
extra middelen verwacht werden om de modal shift waar te kunnen maken en de 
voorwaarden waren duidelijk geformuleerd (oa. VoM en kwaliteitseisen zoals betere 
overstapplekken + frequenties). In de debatten van afgelopen weken kwam er vaak naar 
boven wat reeds gevraagd werd door de Vervoerregioraad. 
 
Het verschil tussen wat er momenteel door De Lijn geleverd wordt en wat de winsten zijn 
in het nieuwe model, moeten duidelijk gemaakt worden door De Lijn. Dit kan pas als De 
Lijn weet welk model ze moeten doorrekenen. 
 
In eerste instantie moet het de ambitie zijn om het reizigerspotentieel te verhogen met het 
nieuwe plan, waarbij reizigers overtuigd worden om het OV te gebruiken volgens het 
nieuwe model. Jammer genoeg met dezelfde middelen, maar we gaan er vanuit dat er 
meer middelen zullen komen in de toekomst. Bovendien moet het trammodel afgestemd 
worden op een moderne aanpak, dus overstappen. Een aantal steden in Europa zijn hier 
een mooi voorbeeld van. 
 
Er wordt besloten op deze Vervoerregioraad dat, gezien alle commotie en discussies 
van afgelopen weken, het niet de moeite waard is om dit plan in stemming voor te 
leggen. Er is een zeer breed palet aan meningen en er wordt geen stap vooruit gezet 
naar een oplossing. 
 
Samen met TTB en De Lijn zal er samengezeten worden om vanuit het huidige model 
te herbekijken hoe het reizigerspotentieel kan verhoogd worden en hoe het status 
quo kan doorbroken worden. 
 
Er is begrip voor de reizigers die ook in dit nieuwe model een tram voor de deur willen en 
teleurgesteld zullen zijn, maar politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en over 
die individuele bezorgdheden en belangen heen kunnen stappen. Voorlopig wordt er 
bekeken wat er gaat gebeuren op Vlaams niveau, maar het is duidelijk dat er een 
gedragen model nodig is waarover constructief gesproken kan worden. 

 
Vragen en opmerkingen: 
 

• Kontich bedankt De Lijn omdat ze een goede oefening maakten binnen het 
budgetneutrale kader, zowel in de eerste als tweede oefening. Daarbij wordt 
opgemerkt dat er enige teleurstelling is omtrent de huidige stilstand betreffende het 
vervoerplan en wordt er benadrukt dat er over de vrees voor het overstapmodel heen 
gesprongen dient te worden.  
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op het advies van 20 januari 2021, waarin 
aangehaald wordt dat de 50/50 modal shift niet gehaald kan worden met de huidige 
middelen, maar ondertussen moeten we nu al zoveel mogelijk reizigers beginnen aan 
te trekken.  
Er wordt gesignaleerd dat er extra middelen nodig zijn voor de HOV lijn en dat er in 
het kader van het overstapmodel (bv. aan Harmonie) actie moet ondernomen worden, 
zodat duidelijk is dat er deftig overgestapt kan worden.  
Kontich steunt het overstapmodel, omdat dit globaal een positief verhaal is. Echter 
leeft er momenteel een georganiseerd protest dat enkel focust op het negatieve, 
waarvan het OV slachtoffer van dreigt te worden. Dit betreft een kleine minderheid, 
hoewel dit niet het beeld is dat geschept wordt in de krant staat, waardoor een 
perceptieprobleem veroorzaakt wordt. De organisatoren van dit protest bekomen op 
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deze manier het tegenovergestelde van wat ze willen.  
 

• District Merksem sluit zich aan bij Kontich en meldt dat het jammer is dat de stap niet 
gezet wordt. Hierbij wordt de zorg geuit of de modal shift nog gehaald zal kunnen 
worden, maar bevestigt dat het moeilijk is om nu de stemming te doen. Merksem 
vraagt om communicatief naar een modal shift te werken, het globale plaatje te blijven 
bekijken en politiek deftig te blijven communiceren. 
  

• District Berchem bevestigt dat het OV soms als persoonlijk vervoer gezien wordt, wat 
voor velen het ideaal is. Er wordt gepleit om het grote netwerk te blijven zien niet de 
individuele gevallen, want dat is onbetaalbaar en inefficiënt.  

 
• Borsbeek onthoudt zich. Hoewel er positieve stappen gezet werden en De Lijn goed 

werk leverde, zal het plan niet volstaan. Borsbeek is vragende partij voor een sterke 
communicatie naar Vlaanderen waarin er duidelijk gemaakt wordt dat een modal shift 
zonder budgetten niet mogelijk is. De Vervoerregio moet sterker op een lijn komen 
te staan. 

 
• Beveren besluit eveneens dat er in januari ‘21 duidelijk stelling is ingenomen vanuit 

de VVR en dat er nood is aan extra financiering om het gestelde doel te bereiken. De 
Lijn heeft geprobeerd de opdracht zo goed mogelijk in te vullen op een 
budgetneutrale manier, maar er moet eerst extra financiering komen voor de 
volgende stap gezet kan worden om de modal shift te bereiken, die absoluut nodig 
is. 

 
• District Borgerhout doet geen afbreuk aan het werk van De Lijn, maar zou hebben 

tegengestemd omdat hun opmerkingen niet zijn meegenomen in de knelpunten, 
hoewel die overgebracht waren. De voorafnames in 2019 zijn nooit deftig 
geëvalueerd. Er zijn ingrepen uitgevoerd die een systematische achteruitgang zijn en 
het nieuwe tramplan komt hieraan niet tegemoet (lijn 24 afgeleid naar het Havenhuis 
en tram 8 stopt aan Astrid). Borgerhout merkt ook op dat het nieuwe tramplan niet op 
voorhand ingekeken kon worden, daar het pas op de Vervoerregioraad gedeeld 
werd. Het bestuur van de VVR moet transparanter zijn en de stukken op voorhand 
doorsturen. 

 
• Vanuit Mortsel is er veel waardering voor de nieuwe oefening binnen het huidige 

budget, maar Mortsel is van mening dat het erop achteruit gaat. Het systeem moet 
gemoderniseerd worden en in Mortsel is er veel inspanning geleverd om de tram 
meer plaats te geven. Met het nieuwe plan eindigt Mortsel echter met minder dan in 
de huidige situatie en dat negatieve gevoel blijft hangen. Mortsel staat nog steeds 
achter de voorwaarden van vorig jaar, die zijn goed verwoord. Om het plan te laten 
werken, zijn meer middelen nodig, maar wat als die middelen niet komen? Wat 
betekent dit voor de draagkracht van het plan? Mortsel is blij dat de nieuwe oefening 
gebeurt, maar wacht op inspanningen van de minister om te weten hoe de 
doelstellingen behaald gaan worden. 
Mortsel benadrukt eveneens dat er veel commotie geweest is rond communicatie, 
maar dat hetzelfde gezegd werd als op de VVR en dat er geen initiatief genomen werd 
om te communiceren met de media. 
 

• Boechout bevestigt dat zij eveneens niet gecommuniceerd hebben naar de pers en 
dat zij verrast zijn over de commotie die ontstaan is. In de gemeenteraad werd tegen 
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het nieuw plan gestemd. Boechout stond wel achter de doorrekening in combinatie 
van bus & tram. De bus zou veranderd zijn en afstappen aan P&R Boechout, en daar 
overstappen op M-net met tram 15 en verhoging van frequentie (8 naar 6 minuten en 
capaciteitsuitbreiding). Dit was geen probleem, alleen werd er in het nieuwe plan 
geen volledige M-trein voorzien met lagere frequentie, daarom kon er niet anders 
gestemd worden. Boechout kijkt uit naar de nieuwe oefening. 

 
• Filip Boelaert (DMOW) merkt op dat er in de tweede oefening meer reizigers zouden 

worden aangetrokken, dus dat er al iets in handen is. Hij merkt eveneens op dat als er 
niet tot een consensus kan gekomen worden, Vlaanderen dan beslist en dat zou niet 
goed zijn voor de Vervoerregio Antwerpen. 
De vraag naar meer budget wordt ook in alle andere vervoerregio’s gesteld, en 
hoewel er al miljoenen zijn bijgekomen, is dat niet genoeg voor alle ambities. Het is 
dus belangrijk om nu al stappen te zetten, ook zonder budgetten en zeker als er nu 
+7% reizigers kan gehaald worden, ook al zijn er zaken die nog moeten verbeteren. 
De strijd om meer budget mag ook niet opgegeven worden, maar er moet gekeken 
worden welke stappen al gehaald kunnen worden. Het zou heel spijtig zijn voor de 
Vervoerregio Antwerpen als dit de enige vervoerregio wordt die het niet eens kan 
worden over het vervoerplan. 
 

• De voorzitter bevestigt dat de beslissing die genomen kan worden, misschien 
volgende keer, uiteraard past in de beslissing van 20/01/201. Er worden dus zeker 
extra middelen gevraagd. De overstap Harmonie is inderdaad nog niet ideaal, maar 
daar is men concreet mee bezig. 
 
Er moet doorgezet worden naar het overstapmodel, want uit de berekeningen blijkt 
dat dit kan werken. Ofwel wordt er besloten niet te kiezen en dan zal Vlaanderen 
kiezen. Vandaag kan de Vervoerregioraad die richting kiezen, maar niet vanuit iedere 
individuele reiziger of district of gemeente. Als iedereen bij het huidige wil blijven, 
dan kan dat, maar als de VVRR naar een overstapmodel wil, moet die keuze gemaakt 
durven worden, ook al krijgen sommige gemeenten en districten dan de wind van 
voren. 
 

• Het district Borgerhout voegt eraan toe dat de overstapplaatsen toch eerst 
comfortabel gemaakt dienen te worden, vooral in het belang van de mensen die 
minder mobiel zijn. In een ideale wereld is dit overstapmodel mooi, met toegankelijke 
trams en perrons en frequent, maar nu wil men het principe toepassen zonder dat de 
randvoorwaarden vervuld zijn. In Borgerhout is het model reeds in voege en is het kalf 
al verdronken. 

 

• De voorzitter voegt toe dat Londen ook minder ideale overstapplaatsen heeft en dat 
je daar niet alles van kan laten afhangen. 

 
• Hove verleent steun aan de aanzet van de voorzitter. Het overstapmodel is haalbaar, 

echter vormen de relatief kleine mogelijkheden van de halte Harmonie een probleem 
voor velen. Bredere overstapmogelijkheden in een comfortabele en droge omgeving 
is cruciaal en noodzakelijk.  

 

• Beveren voegt nog toe dat de tevredenheidsgraad van De Lijn erg laag is en dat dit 
in de privé niet aanvaardbaar zou zijn. Enkel inzetten op het overstapmodel is 
onvoldoende. Ook de service van De Lijn dient te worden verbeterd. Dit kan enkel 
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door te investeren in OV, haltes, informatie,… Reizigers aantrekken kan enkel door 
goede service, dit heeft weinig met het overstapmodel te maken. 

 
• Mortsel merkt op dat er veel plaatsen zijn waar het overstapmodel goed werkt, maar 

zolang het budgetneutraal gebeurt, zal het aanbod vanuit de zuidrand afgebouwd 
moeten worden. Dit maakt het moeilijker, want Mortsel is heel hard georiënteerd op 
Antwerpen. 2 of 3 keer overstappen tot Metropolis of Sportpaleis is teveel, dat maakt 
het niet beter, maar als het op een goede manier georganiseerd kan worden, dan is 
Mortsel niet tegen. Zonder extra middelen wordt het echter moeilijk om een goede 
oplossing te vinden. Overleg vanuit de VVR met de minister zou positief zijn, regio 
Antwerpen is immers zowel naar centrale ligging als naar vervoersproblematiek één 
van de belangrijkste in Vlaanderen. Een overleg met de minister om dit standpunt te 
duiden zou welkom zijn. 

 
• District Borgerhout voegt toe dat internationale voorbeelden niet altijd representatief 

zijn. Het model moet vanaf nul herdacht worden op alle vlakken. Een overstapmodel 
zou inderdaad veel beter werken op voorwaarde dat dit goed samengaat met een 
actieplan. Niet alles moet in één keer ingevuld worden, maar er moeten wel altijd met 
stappen vooruit en niet terug achteruit gezet worden. De zuidrand is een 
aandachtspunt in het hele plan van de VVR. We moeten opletten dat het vergroten 
van de bereikbaarheid daar, de mensen in de stad niet onder druk zet. De schil rond 
Antwerpen is vaak slachtoffer, terwijl daar de grootste winsten liggen. Worden de 
dingen in de juiste volgorde gedaan? Borgerhout is absoluut voor het overstapmodel 
en een sterkere rol van de VVR, met duidelijk actieplan. 

 
• Kalmthout voegt toe dat er, los van het tramnet, in de gemeenteraad sterk de vraag 

leeft naar info vanuit de Vervoerregio naar de raadsleden. Eventueel met een 
infoavond voor enkele gemeenten samen, of andere pistes…? Kan dit nog eens 
overwogen en ingepland worden? 

 

• District Borgerhout vraagt of het mogelijk is de berekening te ontvangen van die 8% 
meer reizigers. 

 

• Kontich steunt zeker het overstapmodel, maar de schets van Harmonie was niet 
voldoende. Het is belangrijk om te kunnen laten zien hoe het er echt uit gaat zien. De 
lage tevredenheid van De Lijn is een punt, maar het model met +7% reizigers mag 
zeker niet opzij worden geschoven worden. Als de plannen rond de haltes bekend 
zijn, kan dit zeker een deel van de weerstand wegnemen. Hopelijk kunnen we er zo 
snel verdere stappen ondernomen worden.  

 

• Mortsel voegt toe dat het erg moeilijk is om iedereen ervan te overtuigen dat die 7% 
extra mogelijk is. Het is nog moeilijker om die winst ook te vertalen naar de gewone 
burgers. Er is veel commotie omdat men de mindere mogelijkheden ziet, maar 
nergens worden de extra mogelijkheden belicht. Waar zit de winst? Dit moet duidelijk 
gemaakt worden. 

 
• Beveren vraagt of het nieuwe overleg met de stad, De Lijn en TTB eveneens in een 

budgetneutraal kader zal gebeuren. De politiek voorzitter bevestigt dit.  
 

 
De afspraak wordt gemaakt om bij vragen vanuit de pers, naar Schepen Kennis als 
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voorzitter van de Vervoerregioraad door te verwijzen. 
 

2 Presentatie over verbetering overstappunten 
 

De 130 mobiliteitsknooppunten op het grondgebied Antwerpen, waarvan een deel 
gewestelijk, zullen de verbetering in fases moeten gebeuren. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen herkomst-, bestemmings- en overstappunten. Er zijn 5 verschillende 
typologieën (in overeenstemming met ontwerpwijzer Hoppinpunten) en voor 10 grote 
knooppunten worden er projectstuurgroepen opgestart in maart, waarbij er geen grote 
aanpassingen nodig zijn bij de meeste punten. Ook aan de deelprojecten per knooppunt 
wordt gewerkt: bewegwijzering / luifels-identiteit / afgesloten fietsenstallingen / elektrische 
deelfietsen / laadlockers / fietspompen. 
Halte Harmonie ligt aan een gewestweg en moet dus verder uitgewerkt worden met het 
Gewest. 

 
De politiek voorzitter voegt toe dat er werk wordt gemaakt van de overstappunten. Indien 
dit nodig is, kunnen bepaalde zaken eventueel regio breed uitgebreid worden via een 
raamcontract. 

 
 
 

3 BIJLAGE 

3.1 Aanwezigheden 

 

Naam Organisatie 

Antonio Geert Rumst 

Apers Michiel VVSG 

Boelaert Filip MOW 

Christiaen Koen NMBS 

Cordy Paul district Antwerpen 

De Cordt Marc Zoersel 

De Ranter Paul district Hoboken 

De Ryck Johan Ranst 

De Coster Nick Stabroek 

De Saegher Bruno district Berchem 

Devriese Hans Lint 

D'Hulster Steve Mortsel 

Druart Michel Vervoerregio Antwerpen/MOW 

Elseviers Marc Ekeren 

Fonteyn Goele Brasschaat 

Frederik Bockemuhl Mortsel 

Frensch Jari district Merksem 

Geeraerts Carl Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Gerinckx Dirk Malle 

Goyvaerts Rudi Boechout 

Helsen Koen Kapellen 
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Hendrickx Iefke Schoten 

Herremans Carla Boom 

Kennis Koen Antwerpen 

Joostens Joline AWV Antwerpen 

Lauwers Marian Borsbeek 

Luyckx Rit Wuustwezel 

Lux Wim Provincie Antwerpen 

Neys Marc Hemiksem 

Neyt Simon Vervoerregio Antwerpen 

Meyvis Jenne Hemiksem 

Nicasy Jonas Antwerpen 

Nuytemans Marc MOW - Beleid Antwerpen 

Palinckx Koen Ekeren 

Peeters Eline Brecht 

Preneel Marij District Borgerhout 

Sysmans Mil Wijnegem 

Van Berckelaer Dis Borsbeek 

Van de Vyver André Zwijndrecht 

Van den Bergh Jef Kalmthout 

Van den Abbeele Stefan De Lijn Antwerpen 

Van Hove Ines Schilde 

Vercammen Jochen Ranst 

Vermeiren Dirk Antwerpen 

Vinck Tom Antwerpen 

Volckaerts Koen Hove 

Wevers Willem Kontich 

Wouters Leen Wijnegem 

 


