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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #19 

 

Datum: 29 maart 2022  

Locatie: Teams 

Tijdstip: 9u – 9u55 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. • Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad (#18 + #18bis) 

2. • Stand van zaken m.b.t. HOV verbinding Antwerpen – Hasselt / Genk (Provincie) 

3. • Stand van zaken m.b.t. deelfietsensysteem Vervoerregio (Lantis) 

4. • Vervoersplan: Validatie lijst flexhalte locaties Vervoer op Maat (DMOW) 

5. • Oproep Mobiliteitsacademie (De Lijn) 

6. • Varia 

1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD  

De verslagen van Vervoerregioraad #18 en #18 bis worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 
 

2 STAND VAN ZAKEN M.B.T. HOV VERBINDING ANTWERPEN – 
HASSELT / GENK (PROVINCIE) 

2.1 Inleiding door Simon Neyt (VRA Antwerpen) 

Zie presentatie. 
 

2.2 Presentatie: Opmaak haalbaarheidsstudie E313 – E314 als hoogwaardig openbaar 
vervoer corridor (Mathias De Beucker – provincie Antwerpen / Sven Vlassenroot – 
Tractebel) 

Zie presentatie. 
 
Vragen en opmerkingen: 

▪ District Borgerhout: Is er in de berekeningen ook rekening gehouden met de tarifering 

bij de keuze tussen trein en bus? 

Antwoord Tractebel: In de modellering is dit standaard opgebouwd volgens een 

bustarief en een treintarief. Het bustarief is volgens een vast bedrag, niet per kilometer, 

dus dit is vrij goedkoop. 
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• Vraag Koen Kennis: Is het mogelijk om samen met De Lijn te bekijken wat de prijs 

hiervan zou kunnen zijn? 

Antwoord Provincie Antwerpen: We bevestigen dat De Lijn hierbij is betrokken. 

 

• Vraag district Borsbeek: Is het mogelijk om nog tot eind deze week opmerkingen te 

geven? 

Antwoord Koen Kennis: Alle opmerkingen mogen zeker meegegeven worden. 

 

• District Borgerhout: Krijgt de bus over de hele lengte in beide richtingen een aparte 

busstrook? Wordt de HOV-bus afgestemd op andere bussen wat overstappen 

betreft? 

Provincie Antwerpen: Als er geen file staat, rijdt de bus mee in het gewone verkeer 

aan 90 km/u. Wanneer er file staat (in het trage scenario) rijdt de bus tegen 50 km/u 

over de pechstrook. In het snelle scenario rijdt de bus altijd 90 km/u over een vrije 

busbaan over het hele traject, dat is een andere investering die moet bepaald worden 

in fase 2.  

Wat de overstappen betreft: alle scenario’s zijn doorgerekend met de toekomstige 

vervoersplannen. Wanneer de corridor effectief wordt gepland, zal er worden 

gekeken naar optimalisaties, oa. aansluitingen op Kernnet/Aanvullend Net. 

*Vervoerregio Antwerpen: Alle opmerkingen met betrekking tot de HOV-studie 

mogen doorgestuurd worden naar beleid@vervoerregioantwerpen.be 

 

 
 

3 STAND VAN ZAKEN M.B.T. DEELFIETSENSYSTEEM VERVOERREGIO 

(LANTIS) 

3.1 Presentatie (Candide De Bruyn – Lantis) 

Zie presentatie. 
 
Vragen en opmerkingen: 

▪ Rumst: Op de kaart bij sommige deelgemeentes zijn er 2 bollen voorzien in plaats van 

3, is dit een fout op de kaart (bv. Ter Haeghen ontbreekt). // Goed dat de communicatie 

voorzien wordt, maar er is een zeker aanlooptijd nodig om alle informatie in het 

De Vervoerregioraad verleent een positief advies om over te gaan naar fase 2 van de 
studie, mits dit project goed gekaderd wordt binnen het reeds goedgekeurde Routeplan 
2030. 

mailto:beleid@vervoerregioantwerpen.be


Pagina 3 van 6  

gemeenteblad te voorzien. Wanneer wordt de communicatie aangeleverd? // Over de 

locatie van de fietsen, hier wordt enkel een zone voorzien. Is er een handleiding over 

hoe dit voorzien moet worden? 

Antwoord Candide De Bruyn: De communicatie zal voor de zomer doorgestuurd worden, 

zodat dit tijdig kan aangeleverd worden aan de magazines // Qua locatie kunnen de 

fietsen best in fietsenrekken worden geplaatst, die door de gemeentes moeten worden 

voorzien. Van Donkey Republic kunnen er ook fietsenrekken of verf afgenomen worden. 

Dit kan een fietsnietje zijn of iets anders, maar de fietsen kunnen best ergens tegen 

geplaatst worden. Dit kan in samenspraak met DR wanneer deze ze komen plaatsen. 

Belangrijk is wel dat de fietsen in de buurt van de OV-halte worden voorzien zodat de 

overstap gemakkelijk is. 

Antwoord Koen Kennis: Stad Antwerpen zal de manier doorsturen waarop er wordt 

omgegaan met dropzones in de stad. Dit is meestal met een hoog nietje en dit gaat goed. 

Opmerking Zwijndrecht: De fietsparkeervoorzieningen kunnen best op voorhand met 

Donkey Republic worden besproken want de fietsen passen niet in elk systeem. Vooral 

met hoog-laag systemen moet worden opgepast (bv. NMBS-systeem voldoen niet), dus 

dit kan best op voorhand uitgetest worden. Er wordt voorzien in locaties gemarkeerd met 

de RAL kleuren van Donkey Republic. 

 

4 VERVOERSPLAN: VALIDATIE LIJST FLEXHALTE LOCATIES VERVOER 

OP MAAT (DMOW) 

Presentatie Simon Neyt (VRA) 
 
Zie presentatie. 
 
Vragen en opmerkingen: 

▪ Brasschaat: Het klopt dat er een wijziging is geweest in buslijn 63, deze zal terug op de 

oude route lopen en dus 4 haltes minder hebben. Misschien moeten er dus meer haltes 

geselecteerd worden op termijn. Is er een garantie dat deze wijziging zeker nog kan 

gebeuren? 

Antwoord VRA: We bevestigen dat deze wijzigingen meegenomen zullen worden. Het is 

een levende lijst. Vaak is dit op te lossen met extra info aan een bestaande paal. 

▪ Zwijndrecht: De Walstraat / Heilig Geest hoek is aangeduid als punt, maar waaraan zit 

dit gekoppeld? Dat is voorlopig een eigen systeem maar wellicht in het nieuwe lijnplan 

komt dit te vervallen. Vanwaar deze keuze? 

Antwoord VRA: De exacte technische keuze moeten nagekeken worden en dit wordt 

teruggekoppeld na de meeting. Waarschijnlijk is de keuze hier zo gebeurd omdat een 

bepaalde zone met een straal van 800 meter moet ontsloten worden door Vervoer Op 

Maat. Marc Nuytemans neemt hiervoor contact op. 

▪ District Borgerhout: Ook een vraag over halte Collegelaan, graag ook hierover contact 

opnemen. 
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5 OPROEP MOBILITEITSACADEMIE (DE LIJN) 

Presentatie Stefan Van Den Abeele (De Lijn) 
 
Zie presentatie. 
 

6 VARIA 

6.1 Dienstverlening NMBS 

Vragen en opmerkingen: 

▪ District Berchem: Graag update over de rampzalige dienstverlening tussen 

Antwerpen en Brussel. verlaagde frequentie, onvoldoende wagons, vuil en 

degoutant. Indische taferelen. 

Antwoord NMBS (Koen Christiaen): Er was in de Corona periode een IC trein weggevallen 

tussen Antwerpen en Brussel door uitval personeel. Ondertussen is alles al terug zo goed 

als normaal, dus we moeten nakijken wat er mis is met de frequentie en de kwaliteit van 

de treinen. NMBS kijkt na wat er gaande is en zal feedback geven. Concrete gevallen en 

vragen mogen altijd doorgestuurd worden. 

Opmerking VVSG: Opmerking kan ik beamen.... tijdens de ochtendspits ( trein van 8.14u 

te Mechelen is er geen dubbeldektrein waardoor de capaciteit ondermaats is) 

 

Opmerking Kalmthout: Treinen rijden nog altijd niet zoals précorona. 

 

6.2 Tramnet 

Koen Kennis: Gesprekken zijn opgestart tussen De Lijn en TreinTramBus rond het nieuwe 
voorstel. Wanneer de specialisten hierrond een helder voorstel hebben, zal hierop worden 
terug gekomen. 
 

  

De Vervoerregioraad valideert de lijst van flexhaltes, rekening houdende met de 
vermelde aanpassingen. 
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7 BIJLAGE 

7.1 Aanwezigheden 

Naam Organisatie 

Antonio Geert Rumst 

Apers Michiel VVSG 

Caers Tina Provincie Antwerpen 

Candide De Bruyn Vervoerregio Antwerpen 

Christiaen Koen NMBS 

Cissé Aïssatou district Borgerhout 

Cordy Paul district Antwerpen 

De Backer Karlien Hoogstraten 

De Beucker Mathias Provincie Antwerpen 

De Ranter Paul district Hoboken 

De Saegher Bruno district Berchem 

Denies Iris Brecht 

Devriese Hans Lint 

Druart Michel Vervoerregio Antwerpen/MOW 

Elsermans Frederik Antwerpen 

Fonteyn Goele Brasschaat 

Frans Rik Stabroek 

Frederik Bockemuhl Mortsel 

Frensch Jari district Merksem 

Geeraerts Carl Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Gerinckx Dirk Malle 

Helsen Alex Wommelgem 

Helsen Koen Kapellen 

Herremans Carla Boom 

Joostens Joline AWV Antwerpen 

Kennis Koen Antwerpen 

Lambrecht Bart Aartselaar 

Laurijssen Hans AWV 

Lauwers Marian Borsbeek 

Lux Wim Provincie Antwerpen 

Luyckx Rit Wuustwezel 

Meyvis Jenne Hemiksem 

Neys Marc Hemiksem 

Neyt Simon Vervoerregio Antwerpen 

Nicasy Jonas Antwerpen 

Nuytemans Marc MOW - Beleid Antwerpen 

Palinckx Koen Ekeren 

Peeters Eline Brecht 

Preneel Marij District Borgerhout 

Quick Brigitte Essen 

Sekeris Tjerk district Deurne 

Serrien Thierry Willebroek 

Sysmans Mil Wijnegem 
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Van de Vyver André Zwijndrecht 

Van den Abbeele Stefan De Lijn Antwerpen 

Van den Bergh Jef Kalmthout 

Verbeeck Kevin Schoten 

Verhulst Olivier Schilde 

Volckaerts Koen Hove 

Wevers Willem Kontich 

Wollants Bert Lier 

Wouters Leen Wijnegem 

Wullems Kristof Willebroek 

 

 


