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1.1 Basisbereikbaarheid
De Vlaamse regering wil met de 
invoering van basisbereikbaarheid een 
kwaliteitssprong maken in het openbaar 
vervoer. In tegenstelling tot basismobiliteit 
waarbij het aanbod van openbaar vervoer 
op wandelafstand centraal stond, is 
basisbereikbaarheid een vraaggestuurd 
model. Het is de bedoeling om zoveel 
mogelijk mensen op een attractieve, 
snelle, comfortabele en duurzame manier 
te verplaatsen. Daarbij wordt niet enkel 
uitgegaan van de woon-werk- en de woon-
schoolverplaatsingen (goed voor een derde 
van het totale aantal verplaatsingen), maar 
ook de andere verplaatsingen (winkelen, 
vrije tijd, …) komen in beeld. Om dit op 
een succesvolle manier te doen wordt een 
gelaagd OV-netwerk ontwikkeld (figuur 
1.1). 

In een gelaagd OV-netwerk vormen 
spoorinfrastructuur en stations het 
hoogste niveau waarop de rest van 
het aanbod - binnen het kader van 
basisbereikbaarheid - is opgebouwd. Indien 
dit niveau onvoldoende is uitgebouwd 
(zowel infrastructureel, als qua frequentie) 
zal de kwaliteit van het gehele OV-netwerk 
hieronder lijden. De vervoerregio Limburg 
kampt historisch met een achterstand 

op vlak van treinontsluiting. Om deze 
reden werd door De Lijn meer dan een 
decennium geleden het Spartacusplan 
ontwikkeld. Dit plan omvat 3 sneltramlijnen 
die in de toekomst het tekort aan 
spoorontsluitingen binnen de VVR-Limburg 
zullen wegwerken. Naast deze extra 
spoorverbindingen, staat het Spartacusplan 
ook voor verhoogde frequenties op de 
reeds aanwezige treinverbindingen én 
snelbuslijnen die kunnen aantakken op de 
voorziene sneltramverbindingen.

Als tweede laag wordt een kernnet 
ontwikkeld dat bestaat uit rechte en 
snelle lijnen met een beperkt aantal 
goed gekozen haltes tussen de grote 
woon-, school- en tewerkstellingszones 
binnen de VVR. Uiteraard worden hierbij 
grensoverschrijdende verbindingen 
voorzien naar buurregio’s en -landen, zoals 
naar Diest, Landen, Luik en Maastricht. Tot 
het kernnet behoren ook de stadsnetten 
van Hasselt en Genk. Deze zijn besproken 
en samen met de betrokken gemeenten 

uitgetekend. Op die manier zijn de 
stadsnetten voor beide steden ingepast 
binnen het gehele OV-netwerk van 
Limburg. Daar waar sneltramverbindingen 
voorzien zijn in het Spartacusplan, zullen nu 
reeds kernnetlijnen ingelegd worden met 
een verhoogde frequentie. Op die manier 
vormt het kernnet in dit OV-plan een 
springplank voor het Spartacusplan. 

Inleiding1

FIGUUR 1.1 | GELAAGD OV-NETWERK
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De derde laag, het aanvullend net, zal vanuit 
alle middelgrote kernen en attractiepolen 
voeding geven aan het kernnet. De Vervoerregio 
Limburg wordt binnen deze laag gekenmerkt 
door zeer veel functionele verbindingen in het 
kader van woon-school verkeer. 

Het Vervoer op Maat vormt de 
vierde en laatste vervoerslaag van 
het openbaarvervoersmodel binnen 
basisbereikbaarheid. Niet alleen (pendel)
bussen, maar ook deelfietsen, deelauto’s 
en collectieve taxi’s behoren tot deze 
vervoerslaag. Het Vervoer op Maat zorgt 
voor een efficiënte invulling van de lokale 
vervoersvragen. Het gaat dan om lokale, al dan 
niet private vervoersoplossingen. Het Vervoer 
op Maat wordt aangestuurd in de Vlaamse 
mobiliteitscentrale. 

Mobipunten als belangrijke knoppunten in 
het OV-systeem. Mobipunten vormen een 
belangrijke fysieke spil in de verschillende 
soorten van openbaar vervoer. Dergelijke 
mobipunten spelen enerzijds op bovenlokaal 
niveau een cruciale rol in het gelaagde 
OV-netwerk en anderzijds op lokaal niveau 
omdat ze toegang geven tot vervoer op 
maat-oplossingen. Aan een mobipunt kunnen 
gebruikers overstappen van en naar het 
spoorwegennet, tussen de kernnetlijnen, 
aanvullende lijnen, het VOM of op hun eigen 
(veilig en comfortabel gestalde) fiets. Op die 
manier wordt het OVnetwerk ingeschakeld 
in een systeem van combimobiliteit waarbij 
verschillende modi elkaar kunnen voeden en 
aanvullen.

FIGUUR 1.2 | STATION HASSELT (bron: Provincie Limburg)
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1.2 Samen bouwen aan een 
nieuw OV-netwerk
Het hele transitieproces wordt gestuurd 
vanuit de vervoerregioraad en het team 
Mobiliteit & Openbare Werken (vanuit 
de Vlaamse Overheid). Om zo efficiënt 
mogelijk te werken werden er werkgroepen 
opgericht waarbij er binnen de budgettaire 
mogelijkheden met de lokale overheden 
gezocht werd naar een zo optimaal 
mogelijk OV-plan. Snelheid, stiptheid en de 
locaties waar verknoopt zal worden vormen 
de kritische succesfactoren van het nieuwe 
OV-plan. Daarnaast staat vast dat met name 
in de meer perifere delen van Limburg 
Vervoer op Maat belangrijk wordt en extra 
aandacht dient te krijgen.

Omdat de VVR Limburg een groot 
aantal gemeenten vertegenwoordigd en 
een heterogeen geheel vormt, is met 
deelgebieden gewerkt in verschillende 
werksessies. De VVR Limburg is daarbij 
vanuit praktisch oogpunt opgedeeld in 
drie deelgebieden (figuur 1.4): Noordwest, 
Maasland en Zuid. Tijdens de verschillende 
werksessies is de inhoud van het 
voorgestelde netwerk in het kader van 
basisbereikbaarheid besproken. Daarnaast 
zijn de werksessies gebruikt om eventuele 
onduidelijkheden nader toe te lichten en 
reacties op te halen bij de gemeenten. 
Een overzicht van het processchema is 
weergegeven in figuur 1.3.

Buiten de werksessies om is veel feedback 
ontvangen vanuit de gemeenten over 

het voorstel Basisbereikbaarheid. Deze 
feedback is gebruikt om in iteratieslagen 
het voorstel voor het netwerk 
basisbereikbaarheid aan te scherpen en 
zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 
vervoersbehoefte. Daarbij zijn verschillende 
werksessies benut om terugkoppeling te 
geven over de ontvangen feedback en hoe 
dit uitwerkt in aanpassingen op het initiële 
voorstel, wat dan weer de aanzet heeft 
gevormd om hier reactie op te ontvangen. 
Op basis van deze iteratieve methode is het 
voorstel basisbereikbaarheid zo stapsgewijs 
en op verschillende detailniveaus verder 
uitgewerkt tot de uiteindelijke vorm van 
het netwerk basisbereikbaarheid zoals deze 
gepresenteerd wordt in dit OV-plan. 

Het OV-plan 2021 is een plan dat op korte 
termijn een eerste stap is in de uitwerking 
van de strategische visie op openbaar 
vervoer in de regio. Het OV-plan 2021 
wordt onderdeel van het geïntegreerd 
regionaal mobiliteitsplan 2030-2050. Beide 
plannen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Dat schetst ook de context van 
het OV-plan 2021: het is geen eindpunt, 
maar een eerste stap in een iteratief proces 
waarin het OV-netwerk in Limburg naar het 
eindbeeld toe groeit. 

1.3 Leeswijzer
De theoretische achtergrond voor 
de invulling van het OV-netwerk 
basisbereikbaarheid is opgenomen 
in hoofdstuk 2. De vertaling van deze 
theoretische achtergrond in een  kernnet 
en aanvullend net voor Limburg - dat als 
basis diende voor de hele oefening - is 
opgenomen in hoofdstuk 3. Dit voorstel 
werd onderworpen aan een kritische 
toetsing (stresstest), beschreven in 
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
Limburgse insteek voor de invulling van 
het Vervoer op Maat. Het resultaat van 
de stresstest en de iteraties leidt tot 

FIGUUR 1.3 | OVERZICHT PROCESSCHEMA

een definitief OV-plan 2021, dat wordt 
voorgesteld in hoofdstuk 6. Om er voor 
te zorgen dat dit OV-plan 2021 juist 
functioneert, zijn randvoorwaarden voor 
de implementatie en een plan voor de 
evaluatie opgesteld, die zijn opgenomen in 
hoofdstuk 7 en 8. 
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FIGUUR 1.4 | GEBIEDSINDELING NAAR NOORDWEST, MAASLAND EN ZUID 
(HASSELT EN GENK VALLEN ONDER TWEE DEELGEBIEDEN)

Noordwest

Maasland

Zuid
FIGUUR 1.5 | WERKSESSIE OV 27-09-2019

FIGUUR 1.6 | VERVOERREGIORAAD 23-09-2019
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2.1 Categorisering OV-netwerk
Een geïntegreerd openbaarvervoersysteem 
is de beste garantie om de doelstelling van 
basisbereikbaarheid optimaal te kunnen 
realiseren. Centraal bij basisbereikbaarheid 
staat het kunnen bereiken van belangrijke 
maatschappelijke functies op basis van een 
vraaggericht systeem en met een optimale 
inzet van middelen. De afstemming 
gebeurt op basis van de reële en potentiele 
vervoersstromen. Het vaste aanbod op 
basis van de criteria afstand, frequentie 
en amplitude (basismobiliteit) wordt 
vervangen door een garantie op een goede 
mobiliteitsoplossing (basisbereikbaarheid).

Het hiërarchisch gestructureerd 
vervoermodel wordt gerealiseerd door het 
treinnet, het kernnet, het aanvullend net 
en het vervoer op maat elk hun rol binnen 
de hiërarchie te laten opnemen en deze 
optimaal op elkaar af te stemmen.

Met het kernnet wordt een antwoord 
geboden op de hoge vervoersvraag op 
grote assen. Het kernnet is een netwerk van 
vast, lijngebonden openbaar vervoer, met 
minimale voorschriften voor het niveau van 
bediening, comfort en voorzieningen op de 
haltes. Het netwerk is maximaal gericht op 
combimobiliteit.

Het kernnet is gebaseerd op potentieel. 
Uitgangspunt is dat een voldoende 
kwaliteitsniveau aangeboden moet 
worden om de vervoersvraag effectief te 
vertalen naar bezetting. Als het potentieel 
hogere kwaliteitseisen verantwoordt 
inzake frequentie of amplitude, moeten 
deze steeds behouden blijven of versterkt 
worden. Dit net is zelf ook gelaagd: het 
bestaat uit A-, B- en C-lijnen (zie tabel 
2.1) met elk hun eigen kwaliteitseisen 
inzake frequentie en amplitude. Dit 
onderscheid maakt een parallelle opbouw 
over heel Vlaanderen mogelijk. Binnen het 

kernnet stellen we een minimaal gewenst 
bedieningsniveau voorop inzake amplitude 
en frequentie. Dit zijn streefwaarden en 
geen door de burger afdwingbare normen. 
De potentiëlen op de geselecteerde assen 
zijn van die aard dat zij een dergelijk 
kwaliteitsniveau verantwoorden. Door 
dit niveau uiteindelijk niet te behalen, 
verliest het kernnet een groot deel van 
haar aantrekkingskracht. Het kan alleen 
maar functioneren en mee een modal shift 
realiseren indien het aanbod navenant 
is. Het potentieel van een as hangt 
immers niet enkel samen met de reisweg, 

maar ook (en zelfs meer nog) met de 
frequentie. Er moet immers een minimaal 
kwaliteitsniveau zijn om het potentieel om 
te zetten in effectieve bezetting. 

Het aanvullend net bestaat uit lijnen met 
een uitdrukkelijke feederfunctie vanuit en 
in de kleinere kernen naar de lijnen van het 
kernnet van het stads- en streekvervoer 
en het treinnet. Daarnaast bestaat het 
ook uit ontsluitende lijnen. Het aanvullend 
net is volledig complementair aan het 
kernnet. Binnen het aanvullend net stellen 
we dat er op de gecadanseerde lijnen op 

Methodiek netwerk basisbereikbaarheid2

TABEL 2.1 | BEOOGD MINIMAAL BEDIENINGSNIVEAU KERNNET. DE OCHTENDFREQUENTIE GELDT VÓÓR 7 UUR, DE 
DAGFREQUENTIE GELDT TUSSEN 7 EN 19 UUR EN NA 19 UUR GELDT DE AVONDFREQUENTIE.
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week- en zaterdagen minimaal 1 rit per uur 
moet zijn. Een bediening om de twee uur 
is niet attractief en kan nooit voldoende 
potentieel capteren. Op zon- en feestdagen 
is een frequentie van eenmaal een rit per 
twee uur in bepaalde regio’s wel nog te 
verantwoorden (zo bediening op zich al 
voldoende meerwaarde heeft, net zoals 
bij het kernnet). Verder schuiven we geen 
minimale frequentie en amplitude naar 
voren. Deze dient lijn per lijn bekeken te 
worden in functie van de noden in het 
gebied. 

Ook de “functionele ritten” behoren tot 
dit aanvullend net. Dit is een belangrijk 
onderscheiden deel dat inspeelt 
op specifieke, potentieelhoudende 
verplaatsingstromen op welbepaalde 
momenten met het oog op welbepaalde 
doelgroepen (in hoofdzaak scholieren en 
werknemers, dus voor woon-school- en 
woon-werkverkeer). Iedereen kan er echter 
gebruik van maken. Functionele bediening 
wordt dus enkel voorzien “in functie van”, 
hetgeen impliceert dat het hier zelden om 
gecadanceerde lijnen gaat die (al dan niet) 
de hele dag door rijden. Veelal betreft 
het een paar ritten verspreid over de dag. 
De functionele verbindingen vormen een 
belangrijke schakel binnen het netwerk 
basisbereikbaarheid. Deze zijn historisch 
ook gegroeid in het huidige netwerk en 
zijn zeer druk bezet. Hierdoor werden 
deze lijnen ook voor 90% overgenomen uit 
het huidige netwerk. Daar waar overlap 
ontstond met nieuwe (of in frequentie 

verhoogde) streekverbindingen, werd wel 
gekeken naar een optimalisatie van het 
functionele aanbod.

Het Vervoer op Maat is complementair 
aan de hogere hiërarchische netten. Op 
regionaal en lokaal niveau wordt er binnen 
de vervoerregio’s zo ruimte gelaten voor 
vervoeroplossingen die lokale noden 
efficiënt kunnen invullen. Het Vervoer op 
Maat is volledig vraagvolgend. Het betreft 
als vertrekpunt het geoptimaliseerd aanbod 
van de belbusbediening aangevuld met 
aanbod inzake het doelgroepenvervoer. 
Doelgroepenvervoer is vandaag de 
dag buiten beschouwing gelaten, maar 
wordt in een latere fase toegevoegd en 
opgenomen in het verhaal rondom de 
mobiliteitscentrale. Dan is ook de bedoeling 
dat gemeentelijke mobiliteitscentrales 
geintegreerd kunnen worden. In een 
latere fase kunnen door de vervoerregio 
ook nog andere vervoersvormen worden 
toegevoegd. 
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2.2 Gehanteerde principes & 
aanpak

2.2.1 Intrinsiek potentieel (IP)
Gezien de uitgangspunten van het kernnet 
diende een methodiek ontwikkeld te 
worden vertrekkende vanuit het effectieve 
potentieel. Er werd geopteerd om het 
intrinsiek potentieel (IP) op dagbasis 
van een verplaatsingsstroom als basis te 
nemen. Het intrinsiek potentieel geeft 
de gewogen vervoervraag (met inbegrip 
van woon-school) weer tussen twee 
kernen op basis van de trajectlengte (over 
een hele dag, voor alle modi). De matrix 
met vervoerstromen uit de provinciale 
verkeersmodellen werd hiervoor 
geaggregeerd tot op deelgemeenteniveau. 

Een streeklijn die voldoet aan een hoge 
vervoervraag zal in principe op zich 
een sterke lijn vormen; ze moet haar 
aantrekkingskracht niet enkel halen uit de 
mogelijkheid tot overstappen.

De volgende grenzen werden bepaald qua 
intrinsiek potentieel:
• A-lijn: IP > 15.000  
• B-lijn: 4500 < IP ≤15000
• C-lijn: 2500 < IP ≤4500

Lijnen op assen met een IP lager dan of 
gelijk aan 2.500 zouden we D-lijnen kunnen 
noemen. Deze horen niet tot het kernnet, 
maar tot het aanvullend net. Hieruit 
mag echter niet afgeleid worden dat het 
aanvullend net enkel uit D-lijnen bestaat. 

Ook sterke lijnen kunnen hiertoe behoren 
(bijvoorbeeld omdat ze te ontsluitend van 
karakter zijn).

2.2.2 Omrijfactor
De omrijfactor geeft aan in hoeverre de 
gevolgde route afwijkt van de kortste route 
tussen begin- en eindpunt van een lijn. 
De omrijfactor op het kernnet bedraagt 
maximaal 1,3. Binnen een regio zijn 
kernnetlijnen immers structurerend zodat 
een verbindend netwerk gecreëerd wordt. 

In het aanvullend net kan de omrijfactor 
hoger zijn dan 1,3. Aanvullende lijnen 
zijn immers veelal niet structurerend. Ze 
kunnen wel complementair rijden aan een 
structurerende treinverbinding met lage 
frequentie of aan een kernnetlijn. 

 
 

VOORBEELD IP
Het IP gaat uit van alle verplaatsingen, over alle modi heen tussen twee (of meer) kernen, 
gecorrigeerd voor de afstand tussen beide kernen. Deze verplaatsingen gebeuren ook 
heden ten dage. Een hoog IP betekent dus dat er tussen twee kernen veel verplaatsingen 
voorkomen door alle modi (trein, bus, auto, fiets,…) dus dat er veel bewegingen aanwezig 
zijn tussen beide kernen waarin OV mogelijks een grotere rol kan spelen. Bij een laag IP 
wordt er dus uitgegaan van weinig verplaatsingen tussen de opgenomen kernen over 
alle modi heen, waardoor de te behalen OV winsten (met regulier vervoer) veel lager 
ligt. Vandaar dat dit IP scores toekent aan de grenzen tussen kernnet, aanvullend net en 
Vervoer op Maat. 

Stel G = {G1,..., Gx} de verzameling van alle deelgemeenten.
Stel L = {L1,..., Lm} de verzameling van alle lijnen. Een lijn bestaat uit een geordende 
opeenvolging van deelgemeenten. Elke link Lx (Gi, Gj) wordt gekenmerkt door 
• Vi,j, het element uit de matrix V van alle verplaatsingsstromen dat de vervoerswaarde 

tussen deelgemeente Gi en deelgemeente Gj aangeeft.
• di,j, de afstand tussen Gi en Gj, gemeten over de weg.
• Een alternatief is mogelijk met ti,j, de reistijd tussen Gi en Gj, volgens de rechtstreekse 

route over de weg.

Dit laat ons toe om het intrinsieke potentieel van een lijn Lx, lopende van G1 en Gn, te bepalen 
als:

    

PI (Lx)=

di j +dj, i

2 Vi jn-1
i=1

n
j=i+1

di, i+1+di+1,i

2
n-1
i=1
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Bij de uitwerking van het busnetwerk van 
De Lijn in Limburg wordt uitgegaan van 
enkele grote pijlers. Allereerst is er een 
grote sprong genomen in het stroomlijnen 
en het verbeteren van de leesbaarheid van 
het net. Heel wat functionele varianten 
zijn uit het kernnet en de cadanslijnen 
van het aanvullend net gezuiverd zodat 
de grote verbindingen door eenduidige 
lijnen beschreven worden. De functionele 
verbindingen zijn telkens apart terug te 
vinden en niet langer verweven in de 
cadanslijnen. 

Het kernnet bestaat vooral uit de grote 
verbindende assen die de ster vormen 
naar het centrum van de provincie. 
De uitlopers van die lijnen zijn her en 
der geheroriënteerd waarbij nieuwe 
configuraties van bestaand aanbod 
mogelijk zijn en de grote attractiepolen van 
Limburg snel, makkelijk en vanuit meerdere 
richtingen bereikbaar zijn. Zo is er zwaar 
ingezet op frequentieverhogingen op alle 
grote assen, zowel tijdens weekdagen 
als in het weekend. Op de verbindingen 
tussen de grotere kernen in Limburg wordt 
daardoor op weekdagen minstens elk 
halfuur een reisverbinding aangeboden 
(per bus of trein). Over meerdere assen 
in de vervoerregio lopen ook (stukken 

van) lijnen gelijk over hetzelfde traject. 
Dit kan ervoor zorgen dat de frequentie 
op dit segment van de as verhoogt. 
Wanneer dit het geval is, zal dit duidelijk 
vermeld worden op de gemeentefiches die 
beschikbaar worden gesteld na principiële 
goedkeuring van de vervoerregioraad. 

Uiteraard is er ook oog voor de 
voorbereiding van het Spartacus-
project. De sterkste verbindingen in het 
ontwikkelde net zijn snelle, frequente 
verbindingen tussen Hasselt en Lanaken/
Maastricht, Neerpelt en Maasmechelen, 
waar overstappunten worden gecreëerd 
om het Maasland en het noorden van de 
provincie beter te ontsluiten. Daardoor 
vormen deze kernnetlijnen een springplank 
voor Spartacus. 

Het initieel ontwerp van kernnet en 
aanvullend net is gesimuleerd en berekend 
in de provinciale verkeersmodellen van 
de Vlaamse Overheid, onder beheer van 
het departement Mobiliteit & Openbare 
Werken (MOW). Het aantal reizigersritten 
in de ontwerpscenario’s werd vergeleken 
met het aantal reizigers in de huidige 
situatie (basisscenario, lijnvoering voorjaar 
2018). De doorrekeningen werden 
uitgevoerd met de standaardparameters.

De impact op de reizigersaantallen worden 
in de onderstaande tabel opgelijst. Dit 
betreft het aantal reizigersritten op 
de lijnen die toegewezen zijn aan die 
specifieke VVR of gewijzigd worden in 
die VVR. Voor alle duidelijkheid: het zijn 
voorlopige resultaten op basis van de 
opgemaakte rapporten. Bij de invoering 
van het voorliggende ontwerp zullen + 
4 % reizigersritten worden gewonnen. 
In dit aantal is geen rekening gehouden 
met veranderingen voor Vervoer op Maat 
(VOM) – zowel niet in de huidige situatie 
als in de nieuwe situatie. Alle berekeningen 
zijn dus exclusief belbussen of andere 
vraagafhankelijke opties, omdat het 
verkeersmodel technisch enkel geregeld 
vervoer met een vaste dienstregeling kan 
simuleren.

Vormgeving stadsnetten Hasselt en Genk
De stadsnetten van Hasselt en Genk zorgen 
voor een belangrijke aanvulling op het 
streeklijnennetwerk. Het stadsnet van 
Hasselt werd pas hertekend in 2017 en 

een recente evaluatie bracht aan het licht 
dat het geconstateerde reizigersverlies 
(ca. -35%) een grondige hertekening 
vraagt. Voor beide stadsnetten werd eerst 
afgetoetst in welke mate het netwerk van 
kernnet en aanvullend net dat voorziet in 
de streekverbindingen onthaald werd door 
de verschillende gemeenten. Daar waar 
deze verbindingen net met hun frequente 
aanbod geen passend antwoord kunnen 
bieden voor de lokale verplaatsingen, vult 
het stadsnet deze rol aan. Zo vormen de 
stadsnetten samen met de streeklijnen 
een complementair verhaal binnen 
de principes van basisbereikbaarheid. 
Aansluitend werden de stadsnetten samen 
met de betrokken gemeenten besproken 
en uitgetekend. Bij de vormgeving van 
de stadsnetten werd ook gekeken naar 
een duidelijke lijnvoering, voldoende 
frequenties en een vraaggestuurde 
opbouw. De wijze waarop de stadsnetten 
zijn vormgegevem is in detail opgenomen 
in bijlage 11.

Invulling basisbereikbaarheid op hoofdlijnen3

Reizigersri en +1 .074.000 +4 .0 %

Reizigers jd +4 .460.500 +3 .5 %

Lijnen VVR%  verschil
Verschil

jaarbasis

Reizigerskilometer -1 0.963.000 -0 .1 %
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FIGUUR 3.1 | SCHOOLOMGEVING GENK 
(bron: Provincie Limburg)
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Analysemethodiek van het initiële voorstel4

Het initiële voorstel basisbereikbaarheid 
is op verschillende wijzen getoetst. 
Enerzijds is het lokale belang van het 
openbaar vervoernet in elk deel van de 
vervoerregio kritisch beschouwd door de 
verschillende gemeenten die deel uitmaken 
van de vervoerregio (zie ook hoofdstuk 1). 
Anderzijds heeft er een ruimtelijke toets 
van het voorstel plaatsgevonden door 
vraag naar en aanbod van vervoer met 
elkaar in verband te brengen. Hier wordt in 
meer detail ingegaan op de aanpak van de 
ruimtelijke toets.Deze toetsing vond plaats 
door te beschouwen of concentraties 
van inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingenplaatsen – die verplaatsingen 
genereren – in voldoende mate worden 
bediend volgens de ontwerpprincipes 
behorend bij een vraaggestuurd OV-
netwerk. De basis voor deze toets is een 
‘magnetenanalyse’ waarin op systematische 
wijze de genoemde concentraties inwoners, 
arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen 
zichtbaar worden gemaakt. Voor de 
magneten zijn criteria opgesteld met 
betrekking tot het vereiste aanbod van 
OV in de buurt, waarbij zwaardere eisen 
worden gesteld aan grotere concentraties. 
Vervolgens is voor alle magneten getoetst 
of het voorgestelde OV-netwerk voldoet 
aan de gestelde criteria. 

4.1 Methodiek magneten & 
voorzieningen

. 

De methodiek van de mobiliteitsmagneten 
is uitgewerkt in bijlage 3. Voor de 
totstandkoming van de magneten en 
voorzieningen wordt verwezen naar de 
oriëntatienota behorende bij het regionaal 
mobiliteitsplan 2030-2050 waarvan 
voorliggend OV-plan 2021 een onderdeel is. 

Methodiek van de voorzieningen
De bezoekersaantrekkende 
bovenregionale functies zijn 
apart inzichtelijk gemaakt via de 
voorzieningenkaart. Verschillende 
typen van (bezoekersaantrekkende) 
voorzieningen worden hierin 
meegenomen, zoals onderwijs, zorg en 
welzijn, cultuur, sport en ontspanning, 
detailhandel en woonondersteunende 
voorzieningen (diensten, reca, etc.). De 
focus ligt op bezoekersaantrekkende 
functies en voorzieningen met aandacht 
voor omvang en kansen voor modal 
shift. De voorzieningen worden 
naar schaalniveau ingedeeld naar 
internationale (>10.000 bezoekers per 
dag), interregionale (>5.000 bezoekers 
per dag), regionale (>2.500 bezoekers 
per dag) en bovenlokale voorzieningen. 
Op basis van beschikbare data is het niet 
mogelijk om een selectie te maken die 
rekening houdt met bezoekersaantallen 
van bovenlokale voorzieningen. Daarom 
gebeurt die selectie enkel op basis van 
het type voorziening.

Methodiek van de 
mobiliteitsmagneten
De methodiek van de 
mobiliteitsmagneten heeft tot doel 
om de belangrijkste generatie- en 
attractiepolen voor personenverkeer 
in beeld te brengen. Hiervoor worden 
sociaal-demografische gegevens 
(inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingplaatsen) als uitgangspunt 
genomen. De basisdata om de 
magneten te bepalen komen uit 
het Strategisch Personenmodel 
Vlaanderen Versie 4.2.1, het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen Versie 
5.1 en het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. De mobiliteitsmagneten 
zeggen iets over het potentieel aantal 
verplaatsingen per dag in verschillende 
delen van de vervoerregio. Hoe meer 
verplaatsingen van en naar een gebied, 
hoe sterker de magneet. Ze zeggen niets 
over het belang van bepaalde relaties 
(herkomst-bestemmingsrelaties) tussen 
punten in de vervoerregio en over de 
modus waarmee de verplaatsing wordt 
gemaakt. 
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4.2 Toetsingscriteria vraag & 
aanbod
Elke magneet vertegenwoordigt een 
attractiepool die een zekere concentratie 
van verplaatsingen naar en vanuit een 
gebied. Deze eigenschap is gebruikt om 
het voorstel basisbereikbaarheid op 
een gestructureerde wijze te toetsen. 
Deze toetsing is een hulpmiddel om te 
ontdekken of op bepaalde locaties het 
aanbod van openbaar vervoer afwijkt 
van het bedieningsniveau dat past bij de 
zwaarte van de magneet. De confrontatie 
vraag & aanbod beoordeelt dus of op 
acceptabele afstand van de bewuste 
magneet een OV-halte is te vinden met 
een bepaald minimumaanbod tijdens de 
daluren. En dus of in het voorgestelde OV-
netwerk de magneet in voldoende mate 
wordt bediend door openbaar vervoer. 

Als een magneet niet voldoet aan de 
gestelde criteria wordt deze aangemerkt 
als ‘aandachtsgebied’. Van alle 
aandachtsgebieden is vervolgens in meer 
detail beschreven wat de kenmerken zijn 
van dit gebied en in welke mate er nog OV-
aanbod is. Op basis van de conclusies uit dit 
onderzoek is het aan de verantwoordelijke 
partijen om te bezien of het aanbod van 
openbaar vervoer in de aandachtsgebieden 
kan en moet worden aangepast.

Per categorie magneet zijn zoals genoemd 
toetsingscriteria opgesteld voor de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer 
(zie tabel 4.1). Het gaat hierbij om de 

*bedieningsniveau in aantal vertrekken per richting in de daluren

TABEL 4.1 | CRITERIA SCAN BASISBEREIKBAARHEID

frequentie van treinen en bussen in de 
daluren en de nabijheid van haltes en 
stations. De nabijheid van haltes en stations 
is bepaald door een buffer rond de bewuste 
halte of station te trekken. Magneten 
die binnen de buffers vallen voldoen aan 
het nabijheidcriterium. De gehanteerde 
afstanden zijn gerelateerd aan de maximum 
acceptabele reisafstanden van voor- en 
natransport te voet en per fiets:
• Wandelafstand: maximaal 800 meter 

tussen halte/station en magneet (≈ 15 
minuten)

• Fietsafstand: maximaal 2.000 meter 
tussen halte/station en magneet (≈ 10 
minuten)

De voorzieningen worden niet getoetst, 
omdat voor elke voorziening andere eisen 
kunnen worden gesteld als het gaat om 
de gewenste ontsluiting per OV. Echter is 
de aanwezigheid van OV wel in verband 
gebracht met de aanwezigheid van 
voorzieningen. De buffers van alle bushaltes 
met bediening meer dan 1x/u (daluren) 
op wandelafstand en de buffers van alle 
stations op fietsafstand zijn toegevoegd aan 
de voorzieningenkaarten. 

Het resultaat van de confrontatie van 
vraag en aanbod is opgenomen in bijlage 
4. Specifiek voor Limburg geldt dat er een 
beperkt aantal sterke mobiliteitsmagneten 
voorkomen (magneten in de categorie 1, 
2 en 3), die vooral liggen in de stedelijke 
centra. Deze magneten worden veelal 
goed bediend door het treinnet, en 

waar dit niet het geval is, vervult het 
netwerk van kernnet en aanvullend 
net deze functie. De kernen met 
beperkte concentraties van inwoners, 
arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen 
(magneten in de categorie 4 en 5) komen 
in heel Limburg voor. In enkele kernen 
leidt de confrontatie van vraag en aanbod 
daarbij tot aandachtspunten voor het 
netwerk basisbereikbaarheid. Magneten 
in de categorie 6 komen wijdverspreid 
over Limburg voor. Ook hier komen 
aandachtspunten voor: het betreft dan 
vooral kernen die verder van de hoofdassen 
gelegen zijn. Daardoor vallen deze buiten 
de invloedsfeer van het kernnet en 
aanvullend net, dat veelal de hoofdassen 
volgt. 

De reactie van de gemeenten op de 
confrontatie vraag en aanbod inclusief 
de beantwoording ervan is opgenomen 
in bijlage 5. De aandachtspunten die zijn 
voortgekomen uit deze confrontatie van 
vraag en aanbod zijn onderdeel geweest 
van de iteratie die is uitgevoerd op het 
initieel voorgestelde OV-netwerk, om te 
komen tot het OV-netwerk dat in dit OV-
plan wordt voorgesteld.
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5.1 Inleiding en doel Vervoer op 
Maat
Met de invoering van het concept 
basisbereikbaarheid wil de Vlaamse 
overheid een nieuwe invulling geven aan 
het openbaar vervoerbeleid. Naast de 
trein en de bus bestaan er vervoersvormen 
voor kleinere verplaatsingsstromen, soms 
bedoeld voor specifieke doelgroepen. Dit 
leidt tot versnippering in verschillende 
vervoerproducten en inefficiëntie. 

Met de vormgeving van het treinnet, 
kernnet (KN) en aanvullend net (AN), kan 
het Vervoer op Maat (VOM) verder worden 
ingevuld. Het VOM vormt de onderste/
fijnmazigste niveau van het gelaagd 
vervoersmodel. VOM-diensten moeten een 
oplossing bieden voor die gebieden die 
onvoldoende bediend worden door het KN 
en AN. Het VOM is dus complementair aan 
het treinnet, KN en AN. Met een VOM-
oplossing zal de reiziger dus de first of last 
mile naar het treinnet, KN of AN afleggen 
of wordt een verplaatsing gemaakt tussen 
twee locaties in eenzelfde regio die niet 
op een logische manier met het KN of AN 
worden verbonden.

In het kader van VOM wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 
doelgroepgebruikers (bijvoorbeeld 
mindervaliden, leerlingenvervoer, etc.) en 
de open gebruiker die volledig zelfstandig 
zijn verplaatsing kan maken. In het huidige 
mobiliteitslandschap zijn de verschillende 
VOM-oplossingen sterk versnipperd. 
Denk aan de belbussen voor de open 
gebruiker enerzijds en minder-mobielen-
centrales, de dienst aangepast vervoer en 
schoolvervoer voor specifieke doelgroepen 
anderzijds. Bijkomend zijn er nog tal van 
lokale initiatieven (zoals bijvoorbeeld 
evenementshuttles of een marktbus) 
die al dan niet specifieke doelgroepen 
aanspreken. 

In de ideale wereld zouden deze 
verschillende initiatieven gebundeld 
worden zodat er een optimaal efficiënt 
vervoerssysteem ontstaat. Dit is op korte 
termijn nog niet realistisch. Daarom 
wordt er in het kader van dit OV-plan 
enkel gefocusd op VOM-oplossingen 
voor de open gebruiker. In de volgende 
fase zal bekeken worden hoe het 
doelgroepenvervoer dat nu door de 

Vervoer op maat5

FIGUUR 5.1 | GELAAGD VERVOERSMODEL 
MET SPOOR, KERNNET, AANVULLEND NET 
ALS CONTEXT VOOR VERVOER OP MAAT

provincie georganiseerd wordt mee 
te integreren in de nog op te richten 
Vlaamse mobiliteitscentrale.  Het is 
de ambitie van Vlaanderen om een 
mobiliteitscentrale op te richten die 
persoonlijk reisadvies kan leveren voor 
iedereen.  De mobiliteitscentrale zal 
ook instaan voor de boekingen van de 
verschillende verplaatsingen analoog met 
wat de mobiliteitscentrale van de provincie 
nu al doet.  

De vervoerregio heeft volledige 
zeggenschap over de invulling van VOM. 
Daarom werden werksessies met de 
betrokken gemeenten georganiseerd om 
een invulling aan VOM te geven. Tussen de 
verschillende gemeenten die onderdeel zijn 
van de vervoerregio is in drie werksessies 
gediscussieerd over de beoogde gebruikers, 
de verwachte nood en de passende 
oplossingen. Dit hoofdstuk presenteert het 
resultaat dat uit deze sessies voortvloeit. 
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5.2 Karakteristiek van Vervoer 
op Maat
In tegenstelling tot de vaste dienstregeling 
van de bussen van het KN en AN, werkt 
het VOM vooral vraagvolgend. Enkel 
wanneer er vraag is naar vervoer, zal 
de vervoersoplossing worden uitgerold. 
Op korte termijn (in het kader van het 
OV-plan 2021) zal VOM voor de open 
gebruiker ingevuld worden vanuit 
een geoptimaliseerd aanbod van de 
bestaande belbusbediening, waarbij in 
een latere fase verkend zal worden in 
hoeverre dit kan worden aangevuld en/of 
gecombineerd met het aanbod inzake het 
doelgroepenvervoer. Omdat er sprake is 
van een vraagvolgend systeem, kunnen in 
een latere fase door de vervoerregio ook 
andere vervoersvormen aan het aanbod 
worden toegevoegd, zoals zelfrijdende 
shuttles of vormen van deelmobiliteit. 
Het Vervoer op Maat betreft op de lange 
termijn daarmee de optelsom van het 
geoptimaliseerd aanbod inzake onder 
andere het lokaal vraagafhankelijke 
net, mobiliteit aangeboden door 
deelorganisaties (deelfietsen, 
deelwagens, …), mobiliteit aangeboden 
via lokale initiatieven, zoals taxicheques, 
buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te 
bereiken bedrijvenzones en collectieve 
taxi’s. 

Hoewel Vervoer op Maat dus vele 
verschijningsvormen kent, is er wel 
kadering aan te brengen in de functie 
die oplossingen binnen Vervoer op Maat 
binnen het OV-netwerk vervullen. Enkel 
het Vervoer op Maat dat in haar functie 
het OV-net in Limburg ondersteunt zal 
ter sprake komen in dit OV-plan 2021. 
Meer informatie over deze kadering is 
opgenomen in bijlage 6. 

5.3 Limburgse uitdagingen voor 
Vervoer op Maat
Een belangrijk vertrekpunt voor het 
identificeren zijn de uitdagingen voor 
Vervoer op Maat in Limburg zijn de 
zogenaamde ‘witte vlekken’. Het betreft 
hier gebieden die buiten de invloedssfeer 
van het kernnet en aanvullend net 
vallen (zie ook figuur 5.2 en 5.3). In de 
piekperioden is er voor deze ‘witte vlekken’ 
veelal aanbod voorzien met de inzet 
van functionele buslijnen: lijnbussen die 
beantwoorden aan de vervoersbehoefte 
van forensen en scholieren. Omdat het 
functioneel net hier al in voorziet, ligt 
de focus voor Vervoer op Maat meer 
op het bieden van een antwoord op de 
vervoersvragen in de (rustiger) daluren, 
wanneer er geen functionele lijnen worden 
aangeboden. 

De ‘witte vlekken’ vormden de basis 
om in interactie met de gemeenten de 
Limburgse uitdagingen voor Vervoer 
op Maat te bepalen. Samen met de 
Limburgse gemeenten is verkend welke 
vervoersbehoeften er nog zijn en wat de 
ervaringen zijn met het huidige Vervoer op 
Maat (zie ook bijlage 8). De uitdagingen 
zijn hier opgesomd voor de verschillende 
subregio’s. Dit schept een beeld van de 
vervoersbehoefte die voor Vervoer op 
Maat in Limburg aanwezig is. De indeling in 
subregio’s is weergegeven in figuur 5.4. 



VERVOERREGIO LIMBURG18

FIGUUR 5.2 | GEBIEDSINDELING NAAR NOORDWEST, MAASLAND EN ZUID (HASSELT EN GENK VALLEN ONDER TWEE DEELGEBIEDEN)

Noordwest

Maasland

Zuid

In Zuid-Limburg verbindt het kernnet en 
aanvullend net de steden en middelgrote 
kernen. Veel kerkdorpen liggen echter 
verspreid over de regio en buiten de 
invloedsfeer van het kernnet en aanvullend 
net. De behoefte voor Vervoer op Maat 
is in deze regio daardoor tweeledig: 
enerzijds is er een behoefte aan het bieden 
van aantakking op de andere lagen van 
het OV-net, anderzijds is er behoefte 
aan het realiseren van verbindingen 
tussen de kleinere kernen onderling. De 
terreinkenmerken in dit gebied vormen 
in dit gebied een aanvullende uitdaging 
om het voor- en natransport naar haltes 
die gelegen zijn op de doorgaande assen 
bruikbaar vorm te geven. 

In Noord-Limburg dekken het kernnet en 
het aanvullend net een groot deel van 
de functies in dit gebied af. Wat resteert 
is een behoefte aan oplossingen binnen 
Vervoer op Maat die variabel is: deze 
kunnen naar locatie en functie verschillen. 
De uitdagingen in Noord-Limburg 
kenmerken zich voornamelijk door:
• het aantakken van enkele kleinere kernen 

op het gelaagde OV-net;
• het ontsluiten van enkele geclusterde 

werklocaties;
• het ontsluiten van bepaalde sociaal-

recreatieve functies

In de regio Maasland is het kernnet 
en aanvullend net aanwezig op de 
hoofdassen. Veel kernen liggen echter 
op enige afstand van deze hoofdassen. 
De belangrijkste uitdaging wordt in dit 
gebied dus gevormd door de vraag hoe het 
voor-/ en natransport voor de reizigers zo 
goed mogelijk georganiseerd kan worden. 
In beginsel voor het ontsluiten van de 
inwoners in de kernen, maar in de grotere 
plaatsen speelt ook de bereikbaarheid van 
bestemmingsfuncties een rol. 

Maasland

Noordwest

Zuid
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5.4 Huidige invulling Vervoer op 
Maat
De huidige invulling van Vervoer op Maat 
in de Vervoerregio Limburg bestaat uit een 
combinatie van drie systemen.
• Belbusgebieden, deze zijn verspreid over 

heel Limburg aanwezig.
• Deelfietsen, deelfietsen aan de stations 

van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en 
Tongeren. 

• Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
(MAV), vervoer voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking. 

Net als voor het kernnet en aanvullend 
net, is ook voor Vervoer op Maat 
budgetneutraliteit in het kader van 
basisbereikbaarheid voorzien. Het 
beschikbare budget van Vervoer op Maat 
is gebaseerd op het huidige aanbod en 
bedraagt jaarlijks ca. € 5,5 miljoen. Over de 
invulling van dit budget kan de vervoerregio 
zelf beslissen. 

Momenteel wordt 91% van het beschikbare 
budget voor Vervoer op Maat ingezet om 
de belbusgebieden te exploiteren (zie ook 
bijlage 6). Gezien de belangrijk invulling 
die de belbusgebieden in de huidige 
situatie geven aan Vervoer op Maat, is het 
functioneren van de belbusgebieden nader 
geanalyseerd. 

5.4.1 Belbus Limburg
Eind 2019 bestaan er 41 belbusgebieden 
in Limburg. Binnen deze gebieden wordt 
geen vaste route gevolgd, maar wordt 
op vraag van de reiziger een verbinding 
geboden tussen diens herkomst- en 
bestemmingshalte. Deze dient minstens 
een uur op voorhand zijn reis (met 
op- en afstaphalte) aan te vragen bij de 
belbuscentrale. Indien daarbij logischerwijs 
een deel van de reisweg per (reguliere) bus 
of trein kan worden afgelegd wordt – reeds 
in de filosofie van basisbereikbaarheid – op 
die verbinding een aansluiting geboden, 
en niet de gehele rit per belbus afgelegd. 
Niet altijd wordt de belbus aangeboden: 
per belbusgebied verschilt of deze dienst 
op werkdagen, zaterdagen en/of zondagen 
beschikbaar is. De belbus wordt in de regel 
uitgevoerd met een 8-persoonsvoertuig 
(‘taxibus’), waarbij de mogelijkheid 
bestaat een rolstoel mee te nemen. Het 
komt echter ook voor dat een taxibedrijf 
(in onderaanneming) deze dienst in 
opdracht van De Lijn uitvoert met een 
personenwagen. 

Over 2019 werden in totaal 182.000 ritten 
met de belbus gemaakt door 235.000 
reizigers. Een gemiddelde belbusrit 
in Limburg duurt ca. 15 minuten, de 
gemiddelde afgelegde afstand bedraagt ca. 
5 kilometer. Bijlage 7 geeft nader zicht op 
het vervoer met belbussen in Limburg.

De gemeenten in Limburg hebben 
wisselende ervaringen met het systeem: 
zowel goed gebruikte belbussystemen als 
verbetersuggesties worden opgemerkt. 
De wijze waarop de belbus in Limburg 
functioneert kent de volgende voordelen.  
• De meeste belbussen worden relatief 

goed gebruikt. Al laten sommige 
belbusgebieden een drastische terugval 
zien tijdens de weekends.

• Het belbussysteem vormt een uniform 
systeem in Vlaanderen, gecoördineerd 
via een centraal loket. Dat betekent dat 
in heel Vlaanderen op dezelfde wijze een 
belbusrit aan te vragen is.

• De belbus functioneert als onderdeel van 
een ketenreis, en brengt je eventueel 
eerst naar een halte of station waarna 
men per ander OV naar de bestemming 
kan reizen. 

• Op de belbus geldt het OV-tariefsysteem. 
• Doordat gebruikers geregistreerd 

worden, is er zelden sprake van zinloze 
ritten omdat een reiziger niet komt 
opdagen (‘no-show’).

• De belbus is vindbaar in de reguliere 
reisinformatiekanalen. 

• De belbussystemen in Limburg voorzien 
in aanbod van openbaar vervoer op 
plekken waar nu geen regulier OV is.

Bij het systeem worden in het licht 
van basisbereikbaarheid ook enkele 
verbetermogelijkheden geconstateerd.
• Meer flexibiliteit, zodat met de belbus 

verschillende windrichtingen uit gereisd 
kan worden, waar de bestaande indeling 
in belbusgebieden soms beperkend 
werkt.

• Verbeteren van het gemak om een rit te 
boeken: nu kan dat enkel telefonisch en 
uiterlijk een uur op voorhand, maar het 
boeken van een rit via internet en op een 
kortere termijn vooraf zou het gemak 
kunnen bevorderen. De oprichting van de 
mobiliteitscentrale (zie verderop) vormt 
hierin een eerste stap. 

• De inzetgebieden van belbussen zullen 
afgestemd moeten worden op de aan- of 
afwezigheid van kernnet en aanvullend 
net. 

• Enkele belbusgebieden in Limburg 
kennen een zeer beperkt gebruik op 
weekenddagen, wat de vraag oproept of 
de belbus dan de beste oplossing is om 
aan de vervoervraag te beantwoorden.

5.4.2 Andere systemen
De belbusgebieden, MAV en deelfietsen 
zijn in Limburg niet het enige bestaande 
vervoer dat valt te classificeren onder 
Vervoer op Maat. Zo kent bijna elke 
Limburgse gemeente een eigen minder-
mobielen-centrale (MMC). Een overzicht 
van de diverse gemeentelijke initiatieven is 
opgenomen in bijlage 8.
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FIGUUR 5.3 | WITTE VLEKKEN - MAGNETEN
BUFFERS 2.000 METER
LIJNENNET NA WIJZIGINGEN (DEC. 2019)
HALTES VAN INITIELE VOORSTEL (SEPT. 2019)

1 per uur

2 of 3 per uur

4 of 5 per uur

>= 6 per uur

stopstation

interstedelijk station

Busfrequentie

Treinfrequentie

KN & AN
FN

1: > 60.000

2: 40.000 - 60.000

3: 20.000 - 40.000

4: 10.000 - 20.000

5: 5.000 - 10.000

6: 5.000 - 1.000

Productie

Toekomstig lijnennet

Legende

Huidige bushaltes

Hogescholen en Universiteiten

Ziekenhuis

Baanconcentraties

Kernwinkelgebied

Shopping

Cultuurcentra

Cinema

Dierentuin

Expo

Natuurdomein

Recreatiegebied

Sport

Park Hoge Kempen

Bovenlokale voorzieningen (niv. 1-3)

Cultuurcentra

Kernwinkelgebied

Gewoon secundair onderwijs

Baanwinkels

Sportvoorzieningen

Zorgvoorzieningen

Ziekenhuizen < 100 bedden

Recreatie

Lokale voorzieningen (niv. 4)

DE GEBIEDEN DIE NIET GEKLEURD ZIJN LIGGEN OP 
MEER DAN 2 KILOMETER (FIETS)AFSTAND VAN EEN 
BUSHALTE DIE IN DE DALUREN WORDT BEDIEND. DAN 
VALLEN DEZE GEBIEDEN BUITEN DE INVLOEDSSFEER 
VAN HET KERNNET EN AANVULLEND NET.
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FIGUUR 5.4 | WITTE VLEKKEN - VOORZIENINGEN
BUFFERS 800 METER
LIJNENNET NA WIJZIGINGEN (DEC. 2019)
HALTES VAN INITIELE VOORSTEL (SEPT. 2019)
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DE GEBIEDEN DIE NIET GEKLEURD ZIJN LIGGEN OP 
MEER DAN 800 METER (WANDEL)AFSTAND VAN EEN 
BUSHALTE DIE IN DE DALUREN WORDT BEDIEND. DAN 
VALLEN DEZE GEBIEDEN BUITEN DE INVLOEDSSFEER 
VAN HET KERNNET EN AANVULLEND NET.
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5.5 Voorstel opbouw Vervoer op 
Maat Limburg
De uitdagingen in Limburg en ervaringen 
met het huidige Vervoer op Maat leiden 
tot het volgende voorstel voor de opbouw 
van het Vervoer op Maat in het nieuwe 
OV-netwerk. 

Hier werken we elk van deze aspecten 
verder uit.

5.5.1 Het bestaande belbussysteem als 
uitgangspunt
Het huidige belbussysteem voorziet in 
belangrijke mate in de noden van de 
Limburgse gebruikers. 
• Het systeem geeft in de huidige situatie 

goed invulling aan het aanbieden van TABEL 5.1 | AANPASSINGEN BELBUSGEBIEDEN OP KERNNET EN AANVULLEND NET

openbaar vervoer in veel gebieden die 
buiten het invloedsgebied vallen van de 
reguliere buslijnen (de ‘witte vlekken’ in 
figuur 5.2 en 5.3). 

• Het bestaande belbussysteem wordt – in 
relatie tot de vervoersaantallen die bij 
een dergelijk systeem verwacht mogen 
worden – over het algemeen goed 
gebruikt. 

• De systematiek en vraaggerichte opbouw 
van het systeem beantwoordt aan veel 
gewenste verbindingen in de regio. 

 
Het voorstel in het kader van Vervoer 
op Maat is daarom om de opzet en het 
bedieningsniveau van het bestaande 
belbussysteem als uitgangspunt te nemen 
en op specifieke punten te verbeteren. 

5.5.2 Aanpassen Vervoer op Maat op 
kernnet en aanvullend net
Tabel 5.1 en figuur 5.6 toont de 
voorgestelde aanpassingen in het 
bestaande aanbod van de belbussen, 
om dit goed te laten aansluiten op het 
voorgestelde netwerk van kernnet en 
aanvullend net. 

5.5.3 Heroverwegen inzet bij lage 
gebruikscijfers
Op werkdagen kennen enkele 
belbusgebieden een beperkt aantal 
reizigers. Omdat op werkdagen echter meer 
functionele verplaatsingen verwacht mogen 
worden en Vervoer op Maat de onderste 
laag van het OV-netwerk vormt – en er 
anders voor reizigers geen OV-alternatief 

meer is – is het voorstel om de bediening 
op werkdagen in beginsel te behouden. 
Enkele belbusgebieden kennen ook een 
beperkt gebruik op weekenddagen. Op die 
momenten is minder functioneel gebruik 
te verwachten en is vanuit vervoerkundig 
oogpunt te overwegen het aanbod van 
de belbus te verminderen. Dit past bij het 
gegeven dat sommige belbusgebieden in 
Limburg in de bestaande situatie reeds 
enkel op werkdagen worden aangeboden.

De achtergrond daarbij is dat met het 
heroverwegen van bepaalde diensten op 
weekenddagen, de vrijgekomen middelen 
op andere momenten en locaties kunnen 
worden ingezet om behoeften aan Vervoer 
op Maat in te vullen. De heroverweging 

kan resulteren tot een aanpassing van dit 
aanbod, afhankelijk van welke middelen er 
voor beschikbaar zijn. Dat kan resulteren 
in het niet of anders aanbieden van deze 
dienst in het weekend, maar ook het 
aanwenden van aanvullende middelen 
(vanuit het OV-tarief of via de betrokken 
gemeenten). Dit is nadere uitwerking 
binnen de vervoerregio, paragraaf 5.6 en 
bijlage 6 gaan hier nader op in. 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van 
belbusgebieden in Limburg met minder 
dan 10 reizigers per weekenddag. Voor 
deze belbusgebieden wordt niet voorzien 
dat zij door de vormgeving van het kernnet 
en aanvullend net vervoersbehoeften van 
andere OV-reizen zullen opvangen. 

Vervoer op Maat in de Vervoerregio 
Limburg
1. Het bestaande belbussysteem vormt 
het uitgangspunt, met daarbij:
- aansluiting op de vormgeving van het 
kernnet en aanvullend net
- een heroverweging van de inzet bij 
lage gebruikscijfers
- het meenemen van 
verbetermogelijkheden in de opzet van 
het systeem
2. Deelfietsen kunnen beantwoorden 
aan enkele specifieke vervoersbehoeften
3. De Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer (MAV) blijft beantwoorden aan 
de vervoersbehoefte van de minder 
mobiele reiziger. 
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5.5.4 Verbeteren gemak om belbus te 
gebruiken
Voor het verbeteren van het gemak om 
de belbus te gebruiken worden twee 
mogelijkheden gezien: enerzijds betreft het 
hier de flexibiliteit in reismogelijkheden, 
anderzijds het gemak van het boeken van 
een rit. 

Voor het verbeteren van de flexibiliteit in 
reismogelijkheden ligt een herschikking 
van de bestaande belbusgebieden voor de 
hand. Waar deze nu soms gesitueerd zijn 
aan een bepaalde verbinding – waardoor 
een reiziger vanaf een opstaphalte maar 
een beperkt aantal kanten op kan reizen 
– is het door het samenvoegen van 
bestaande belbusgebieden mogelijk om 
meer reismogelijkheden aan te bieden. 
In enkele belbusgebieden van Limburg 
is dit principe al toegepast en heeft de 
reiziger reeds vanaf de opstaphalte de 
mogelijkheid om in diverse windrichtingen 
te reizen. Bij grotere belbusgebieden wordt 
de rol die de ‘mobiliteitscentrale’ heeft 
om te bepalen hoe de reisbehoefte het 
best wordt ingevuld belangrijker: dit kan 
een belbusrit zijn, maar ook een belbusrit 
die aansluiting geeft op het kernnet of 
aanvullend net voor het tweede deel van 
de reis. Een aanvullende stap in flexibiliteit 
kan overigens nog worden bereikt door ook 
deur-halte-vervoer aan te bieden, in plaats 
van halte-halte-vervoer (al dan niet tegen 
een afwijkend tarief). 

Voor het verbeteren van het gemak voor 
het boeken van een rit is een belangrijke 
rol weggelegd voor de ‘mobiliteitscentrale’, 
die in Vlaanderen in het kader van 
Vervoer op Maat opgericht zal worden. 
Nu kan de boeking voor een belbusrit 
enkel telefonisch worden gemaakt, maar 
het boeken van een rit via internet zou 
dit gemak al bevorderen. Daarnaast kan 
kritisch gekeken worden naar het de 
aanvraagtermijn (nu: minimaal een uur 
van tevoren). Belangrijk hierbij is overigens 
wel dat de registratie van gebruikers blijft 
plaatsvinden, om het aandeel ‘no-show’ zo 
laag mogelijk te houden. De reservatietijd 
hangt echter ook samen met de aanrijtijd 
die voor het voertuig in acht moet worden 
genomen. Indien het bedieningsgebied 
groter is, en het aantal voertuigen 
groeit niet mee, dan kan verwacht 
worden dat de aanrijtijd langer wordt. 
Voor weekendbediening, wanneer de 
vervoersbehoefte lager is, kan overwogen 
worden om bedieningsgebieden verder 
te combineren. Hierdoor kan een reiziger 
in het weekend toch gebruik maken van 
het VOM, maar kan wellicht een langere 
reservatietijd vooraf verwacht worden (zie 
ook paragraaf 5.6).

TABEL 5.2 | BELBUSGEBIEDEN MET GEMIDDELD MINDER DAN 10 REIZIGERS PER ZATERDAG 
(LINKS) EN ZONDAG (RECHTS), VANUIT VERVOERKUNDIG OOGPUNT IS DAAROM TE 
OVERWEGEN HET AANBOD IN DEZE BELBUSGEBIEDEN IN HET WEEKEND TE VERMINDEREN. 

TABEL 5.3 | BELBUSGEBIEDEN MET GEMIDDELD MINDER DAN 10 REIZIGERS PER ZATERDAG 
(LINKS) EN ZONDAG (RECHTS), DIE MOGELIJK ANDERE OV-REIZEN GAAN OPVANGEN DOOR DE 
VORMGEVING VAN HET KERNNET EN AANVULLEND NET (ZIE TABEL 5.1). HET WEEKENDAANBOD 
IN DEZE BELBUSGEBIEDEN KAN DAAROM PAS NA INVOERING VAN HET OV-PLAN OP BASIS VAN 
HET NIEUWE GEBRUIK WORDEN HEROVERWOGEN.
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5.5.5 Deelmobiliteit
Bij deelmobiliteit als aanvulling op het 
nieuwe OV-systeem wordt vooral naar 
deelfietsen gekeken.  Deelauto’s kunnen 
ook een reisalternatief vormen, maar 
zijn vooral geschikt voor de verstedelijkte 
gebieden (zoals Hasselt en Genk) en zijn in 
de praktijk zelden het voor- of natransport 
voor een OV-reis.  Binnen de Vervoerregio 
Limburg worden enkele vervoersbehoeften 
voorzien waar de (deel)fiets een oplossing 
kan bieden als natransport voor de OV-
verplaatsing. Bewoners hebben vaak al 
een eigen fiets tot hun beschikking om van 
huis naar de halte te kunnen reizen, en 
gebruiken daarvoor in de praktijk zelden 
een deelfiets. Voor het ontsluiten van 
woongebieden is een deelfiets daarom 
minder geschikt: de focus ligt daarom op 
het ontsluiten van bestemmingslocaties 
(bedrijven, voorzieningen en attracties).

Voor de Vervoerregio Limburg wordt een 
tweedelige aanpak voorgesteld voor de 
inzet van deelfietsen.
1. Deelfietsen aan grote knooppunten 
in het OV-netwerk, om van hieruit het 
invloedsgebied van het knooppunt met 
voor- en natransport te vergroten. De 
deelfietsen worden aan deze grotere 
mobipunten aangeboden, zodat de reiziger 
zijn bestemming van daaruit kan bereiken 
door gebruik te maken van deze dienst. 
Een voorbeeld hiervan zijn de bestaande 
deelfietsen aan de stations van Hasselt, 
Genk, Sint-Truiden en Tongeren. 

2. Deelfietsen in samenwerking met 
bedrijven(terreinen), zodat het natransport 
voor een OV-reis naar bedrijventerreinen 
die verder van het OV-netwerk af liggen 
wordt vergemakkelijkt. Het engagement 
van de lokale bedrijven is wel vereist om 
er voor te zorgen dat deze voorziening ook 
daadwerkelijk wordt gebruikt. De ambitie 
is nadrukkelijk om bij de uitbouw van 
dergelijke haltes samenwerkingsakkoorden 
te maken met bedrijven, waarbij de 
bedrijven zich engageren om hun 
werknemers te motiveren om het OV te 
gebruiken en waarbij de bedrijven zelf 
fietsen ter beschikking stellen aan hun 
werknemers.

In het licht van dit OV-plan zijn enkele 
kernen en gebieden voorzien waar 
deelfietsen een kansrijke aanvulling vormen 
op het OV-netwerk in voornoemde eerste 
en tweede categorie (zie tabel 5.4). Tabel 
5.4 geeft de gebieden aan waar deelfietsen 
een aanvulling kunnen vormen op het OV-
netwerk, waarbij met name het natransport 
naar bepaalde bestemmingsconcentraties 
betrokkenheid van gemeenten, bedrijven 
of attracties vereist is om the systeem te 
laten slagen. De lijst van tabel 5.4 is dan 
ook niet-limitatief: gemeenten en private 
partijen hebben de vrijheid om andere 
locaties voor deelfietssystemen te initiëren 
en mee te financieren. Daarbij worden 
zij aangemoedigd de samenwerking te 
zoeken binnen de vervoerregio om een 
versnippering in deelfietssystemen te 
voorkomen.

TABEL 5.4 | GEBIEDEN WAAR DEELFIETSEN EEN AANVULLING VORMEN OP HET KERNNET EN 
AANVULLEND NET

Bij de inzet van deelfietsen in het kader 
van Vervoer op Maat passen de volgende 
kanttekeningen.
• Elk deelfietssysteem staat niet op zichzelf, 

maar is bij voorkeur onderdeel van een 
uniform Vlaams systeem - vergelijkbaar 
het met huidige belbussysteem. Zo 
kunnen gebruikers op elke locatie in 
Vlaanderen op dezelfde wijze het systeem 
gebruiken. 

• Zo mogelijk wordt voor de exploitatie de 
samenwerking gezocht met bestaande 
partijen in Limburg.
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5.5.6 Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer (MAV)
De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
(MAV) voorziet in een vervoersbehoefte 
voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 
Hiermee wordt duidelijk voorzien in een 
bepaalde behoefte. Op korte termijn is 
een integratie van dit vervoer met andere 
vormen van vraagafhankelijk vervoer nog 
niet realistisch. Daarom wordt in het kader 
van dit OV-plan deze mobiliteitscentrale in 
de huidige vorm voortgezet. In de volgende 
fase zal echter bekeken worden hoe het 
doelgroepenvervoer mee geïntegreerd kan 
worden in de Vlaamse mobiliteitscentrale 
en waar mogelijk in de belbusgebieden 
gecombineerd kan worden met het 
vraagafhankelijke vervoer voor de open 
gebruiker. 

FIGUUR 5.5 | OVERZICHT VOORSTEL OPBOUW 
VERVOER OP MAAT VVR LIMBURG
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FIGUUR 5.6 | AANPASSING 
BELBUSGEBIEDEN OP KN EN AN NET

Legende

Deelfietssysteem

Belbusgebied zonder wijziging

Belbusgebied met wijziging 
(alle kleuren)

Uitbreiden belbusgebied
(alle kleuren)

Inperken belbusgebied
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FIGUUR 5.7 | AANPASSING 
BELBUSGEBIEDEN IN DE 
WEEKENDBEDIENING 

Legende

Deelfietssysteem

Weekendbediening heroverwegen 
na invoering OV-plan 2021

Weekendbediening verminderen

Belbus zonder wijziging in de 
weekendbediening
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5.6 Sturingsmogelijkheden in 
Vervoer op Maat
Hoe de exacte vormgeving van het 
Vervoer op Maat er in de praktijk uit zal 
zien hangt in belangrijke mate samen met 
het beschikbare budget. De Vervoerregio 
Limburg heeft de ambitie uitgesproken om 
een zo performant mogelijk VOM-systeem 
uit te rollen voor heel de vervoerregio, 
waarbij naast de gekende belbussen 
en deelfietsen ook andere innovatieve 
oplossingen mogelijk zijn. Hiervoor kijkt 
de vervoerregio in eerste instantie naar 
marktpartijen: de uitvoering van het 
Vervoer op Maat is daarmee niet per 
definitie een taak van de partij die ook het 
OV-netwerk exploiteert (nu: De Lijn). 

Bijlage 6 geeft meer informatie over de 
exacte invulling van het beschikbare VoM-
budget met het voorstel voor Vervoer op 
Maat. Omdat het benodigde budget in 
belangrijke mate samenhangt met de eisen 
en wensen van de vervoerregio enerzijds en 
de creativiteit van geïnteresseerde partijen 
anderzijds, is niet op voorhand in detail 
te duiden welke invulling van Vervoer op 
Maat wel en niet te realiseren valt binnen 
het beschikbare budget. Wel zijn enkele 
factoren te benoemen die in belangrijke 
mate sturing kunnen geven aan het 
aanbod van Vervoer op Maat en daarvoor 
benodigde budget. Een niet-uitputtende 
lijst van deze relevante sturingselementen 
die in werksessies met gemeenten naar 
voren zijn gekomen is opgenomen in tabel 
5.5. Daarbij is relevant om te beseffen dat 

deze factoren het aanbod (en benodigde 
budget) voor Vervoer op Maat, maar ook 
elkaar onderling, beïnvloeden. 

Om een beter zicht te kunnen hebben 
op welke service de markt voor Vervoer 
op Maat kan bieden ten opzichte van het 
beschikbare budget, is het de bedoeling 
om in het najaar van 2020 de markt te 
bevragen via een ‘Request for Information’ 
(RFI). Bij deze RFI zal de kennis van het 
toekomstige netwerk zoals vervat in dit 
OV-plan, alsook het huidige belbussysteem 
gedeeld worden. De bedoeling is om met 
de uitvoering van deze RFI meer grip te 
krijgen op de sturingselementen in tabel 
5.5, zodat helderder is hoe keuzes in 
deze elementen uitwerken op de kosten 
en kwaliteit van het VOM-systeem. De 
resultaten van deze RFI zullen in de 
vervoerregioraad besproken worden.

TABEL 5.5 | RELEVANTE STURINGSELEMENTEN IN VORMGEVING FLEXVERVOER BINNEN 
VERVOER OP MAAT (NIET-UITPUTTEND)
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6.1 Adviezen gemeenten (in 
verschillende iteraties)
Alle feedback die vanuit de gemeenten op 
het initiële voorstel basisbereikbaarheid 
is ontvangen is opgenomen in de bijlage 
4. Daar is ook de beantwoording van de 
vraagpunten die onderdeel waren van deze 
feedback opgenomen. Dit leidt tot een 
definitief voorstel voor het OV-netwerk. 
Een overzicht van de lijnen in dit voorstel is 
terug te vinden in figuur 6.1, figuur 6.2 en 
bijlage 1.  

6.1.1 Algemene principes
Op basis van de verkregen feedback 
zijn twee algemene principes nader 
beschouwd: de mogelijkheid tot uitbreiding 
van de amplitude en de bediening van 
bedrijventerreinen.   

Amplitude
Diverse gemeenten geven in hun feedback 
aan dat de laatste rit op bepaalde 
lijnen (te) vroeg rijdt. Er is daarom 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
om de amplitude op diverse lijnen uit 
te breiden, en tegelijkertijd aan het 
uitgangspunt van budgetneutraliteit te 
kunnen blijven voldoen. Daarop is het 
voorstel geformuleerd om op lijnen waar 
dat gezien de vervoervraag mogelijk is, de 

de voornaamste oorzaken. 

Aansluiten op de werktijden van bedrijven 
met ploegendiensten heeft alleen nut 
indien er zowel bij het begin als het einde 
van de dienst aanbod van openbaar 
vervoer is: een medewerker met een 
avonddienst zal de bus niet gebruiken als hij 
aan het einde van zijn dienst niet meer met 
de bus thuis kan komen. Ook aansluitende 
bussen zullen dan dus aanbod moeten 
kennen. Gezien de start- en eindtijden van 
werkploegen betekent dat dat in een groot 
deel van Limburg ook vroeg in de ochtend 
en laat in de nacht aanbod van openbaar 
vervoer nodig zal zijn. Budgettair zal dit 
echter niet haalbaar zijn. 

Sommige bedrijventerreinen, zeker die met 
veel maakindustrie, zijn erg uitgestrekt, 
waardoor een buslijn grotere afstanden 
moet afleggen om alle bedrijven te 
bedienen. Dit geeft twee moeilijkheden. 
• Reizigers zijn lang onderweg, omdat de 

route langs andere bedrijven voert.
• De vertrektijden sluiten zelden goed aan 

op de werktijden van de medewerkers. 
Als deze tijden bij het ene bedrijf 
namelijk optimaal aansluiten, sluiten die 
minder goed aan bij een bedrijf dat een 
eerder/later op de busroute ligt. 

frequentie na de vooravond (ca. 20:00) 
terug te brengen van 2x/u naar 1x/u. 
Bijgevolg kunnen dan latere ritten worden 
toegevoegd, zodat de amplitude wordt 
verruimd. Dit principe kan enkel worden 
toegepast op lijnen die in de avonduren 
2x/u of vaker rijden en indien dan geen 
capaciteitsproblemen ontstaan. 

Voorbeeld principe uitbreiding 
amplitude
Een lijn rijdt in het voorstel 
basisbereikbaarheid na de rit van 20:15 
nog 3 ritten met een frequentie van 2x/u. 
De laatste rit vertrekt dan om 21:45.  
Met toepassing van het principe om de 
amplitude te verruimen vertrekken na de 
rit van 20:15 nog steeds 3 ritten op deze 
lijn, maar deze vertrekken nu elk uur. De 
laatste rit vertrekt nu om 23:15.
.

Bedrijventerreinen
Vanuit de feedback volgen diverse vragen 
om bepaalde bedrijventerreinen beter 
per openbaar vervoer te ontsluiten. Een 
goede ontsluiting van een bedrijventerrein 
per openbaar vervoer is in de praktijk 
moeilijk. Werk met ploegendiensten, de 
uitgestrektheid van de terreinen en de 
ontsluitingskwaliteit per auto zijn daarvoor 

Bedrijventerreinen zijn vaak gelegen op 
een locatie die goed te bereiken is per 
auto: nabij autosnelwegen. Zo bereikt het 
bedrijf voor zijn logistiek efficiëntie. Door 
die ligging is ook de bereikbaarheid van 
het bedrijf voor de medewerkers per auto 
vaak goed. Voor een medewerker kan de 
reistijd per bus naar het dichtstbijzijnde 
station al langer zijn dan met de auto naar 
huis. Het openbaar vervoer heeft daardoor 
op de meeste bedrijventerreinen vaak in 
beginsel al een slechte concurrentiepositie. 
Bedrijven hebben zich in de loop der jaren 
volledig autogericht ontwikkeld: parkeren 
is makkelijk en er zijn veel bedrijfswagens. 
Ook daarom is het moeilijk om werknemers 
te overtuigen om met het OV of de fiets te 
gaan werken. 

Bij het uitvoeren van de halteoefening 
(zie hoofdstuk 7) is er zo ook door De Lijn 
rekening gehouden met bestaande haltes 
die goed gelegen zijn ten opzichte van 
bedrijventerreinen. In de huidige situatie 
is hier vaak een gering gebruik te zien, 
echter door hun ligging zijn deze toch 
opgenomen in de oefening als te behouden 
als ontsluitingspunt naar deze terreinen. Zo 
mogelijks kan hier een mobipunt worden 
voorzien voor de werknemers. Hoewel de 
lijnvoering niet overal zal garanderen dat 

Definitief voorstel vervoersplan 20216
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men voor ploegensystemen gebruik zal 
kunnen maken van kernnet of aanvullend 
net, zijn dergelijke punten toch wenselijk in 
het kader van VOM.

Hoe om te gaan met OV-bediening 
Limburgse bedrijventerreinen?
Door mobipunten aan de rand van 
bedrijventerreinen te voorzien, 
kan per medewerker de beste 
maatwerkoplossing worden geboden. 
Het kernnet, aanvullend net of 
functioneel net brengt de reiziger tot 
aan het mobipunt. Vandaar heeft de 
reiziger de optie om de last mile vorm te 
geven, bijvoorbeeld met de (deel)fiets of 
shuttlevervoer (vanuit het bedrijf). Deze 
oplossing is enkel relevant en realistisch 
voor geconcentreerde bedrijvenlocaties 
waar niet wordt gewerkt met 
ploegendiensten zoals kantoorclusters 
(bv. Corda-campus).  

6.1.2 Kernvragen
Vanuit de verkregen feedback zijn 
daarnaast enkele kernvragen afgeleid: 
gewenste wijzigingen op het netwerk 
basisbereikbaarheid die in de verschillende 
iteraties naar voren zijn gekomen. 
Bovendien kennen deze kernvragen een 
(regionale) invloed op de hoofdstructuur 
van het OV-netwerk. In tabel 6.1 zijn 
de aanpassingen benoemd die geleid 
hebben tot een wijziging op het voorstel 
basisbereikbaarheid.

6.2 Voorstellen aanbodsvermindering 
(i.h.k.v. budgetneutraliteit)
Om de gewenste wijzigingen in paragraaf 
6.1 te kunnen vormgeven en om te kunnen 
blijven voldoen aan het uitgangspunt 
van budgetneutraliteit, zijn ook enkele 
wijzigingen voor aanbodsvermindering 
geformuleerd. In tabel 6.2 zijn deze 
aanpassingen benoemd.
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FIGUUR 6.2 | LIJNENNET NA WIJZIGINGEN DEC. 2019

6.3 Wensenlijst
Gezien de context van budgetneutraliteit konden binnen 
het bestaande budget van de vervoerregio niet voldaan 
worden aan alle vervoersvragen. Hieronder is daarom een 
adaptieve wensenlijst opgenomen met reeds gestelde en 
onderzochte vragen die mogelijks in een later stadium 
kunnen herbekeken worden, maar in de huidige context 
niet weerhouden zijn. Indien er aanvullend budget 
beschikbaar is, vormen het potentieel en het benodigde 
budget voor realisatie belangrijke variabelen om een of 
meerdere wensen van de wensenlijst te kunnen realiseren. 

Vraag naar aanbieden van een reguliere lijn (vandaag 
enkel functioneel)
• Sint-Truiden – Nieuwerkerken – Herk-de-Stad – Lummen 

als reguliere verbinding
• Bolderberg – Heusden-Zolder als reguliere verbinding
• Bilzen – Riemst – Voeren als reguliere verbinding
• Sint-Truiden – Heers als reguliere verbinding 
• Sint-Truiden – Jeuk als reguliere verbinding
Vraag naar uitbreiding van het lijnennet
• De reguliere verbinding Hasselt – Peer verlengen naar 

Bocholt en Hamont op 60’ frequentie
• Uitbreiden van de lijn Hasselt – Lommel tot Lommel 

Kristalpark
• Bediening OPZC Rekem opnemen in aanvullend net / 

kernnet 
Vraag naar frequentieverhoging van een bestaande 
reguliere lijn:
• Genk – Dilsen-Stokkem - Maaseik: frequentieverhoging 

van 60’ naar 30’
• Lommel – Hamont-Achel: frequentieverhoging van 60’ 

naar 30’
• Tongeren – Riemst – Maastricht: frequentieverhoging van 

60’ naar 30’
• 15’ frequentie in Maasmechelen
• Extra bediening richting Kermt met het stadsnet Hasselt
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TABEL 6.1 | ITERATIES OP HET INITIELE VOORSTEL BASISBEREIKBAARHEID

TABEL 6.2 | WIJZIGINGEN VOOR AANBODSVERMINDERING OP HET INITIEEL VOORSTEL 
BASISBEREIKBAARHEID (VOOR BUDGETNEUTRALITEIT).
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Het netwerk basisbereikbaarheid kan niet 
optimaal functioneren als niet aan de 
juiste randvoorwaarden wordt voldaan. 
In Limburg ligt daarvoor de focus op de 
doorstroming en de haltelocaties van het 
kernnet en aanvullend net. Beide aspecten 
hebben in belangrijke mate betrekking op 
de gerealiseerde snelheid van het openbaar 
vervoer, en daarmee op de mate waarin 
het openbaar vervoer aantrekkelijk is en 
een kansrijk alternatief biedt voor andere 
modi. Daarnaast beschouwen we hier 
de relevante regionale mobipunten in 
Limburg, die het functioneren van het OV-
net ondersteunen.

7.1 Doorstroming

7.1.1 Aanpak
Een goede doorstroming is een belangrijke 
randvoorwaarde om snel en betrouwbaar 
openbaar vervoer te realiseren. De 
Lijn inventariseerde knelpunten die de 
doorstroming van de bussen bemoeilijken. 
Om de doorstroming van het voorgestelde 
netwerk te beoordelen, werd er gebruik 
gemaakt van beschikbare GPS-data van 
de bussen. Deze data werd opgevraagd 
voor de ochtendspits (OS) (7u – 9u) en de 
avondspits (AS) (15u30 – 18u) in de periode 
van 15/09/2017 tot 15/12/2017. 

90-percentiel reistijd, duurt het afleggen 
van het traject op hetzelfde tijdstip van 
de dag soms opmerkelijk langer dan op 
andere dagen. Het is dan moeilijk om een 
juiste reistijdinschatting te maken die in de 
dienstregeling opgenomen moet worden. 
De betrouwbaarheid van de rijtijd op elk 
wegvak beïnvloedt zo dus de stiptheid. De 
betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in een 
percentage. Hoe hoger dat percentage, hoe 
hoger de betrouwbaarheid. 

Bepaling efficiëntie: de efficiëntie is de 
gemiddelde rijtijd van het snelste tijdsblok 
(meestal voor 7.00 uur of na 19.30 uur) 
gedeeld door de gemiddelde rijtijd binnen 
een tijdsblok (bv. ochtendspits). Dit wordt 
uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger 

De GPS-data laten toe om de rijtijd te 
bepalen die de bussen tussen twee 
opeenvolgende haltes (cfr. halteparen) 
nodig hebben. Het maakt bijgevolg 
ook een analyse mogelijk waarbij men 
ook een onderscheid per rijrichting 
kan maken. De rijtijd tussen deze twee 
haltes wordt vervolgens aangewend om 
de doorstroming voor elk haltepaar te 
bepalen. De doorstroming tussen twee 
opeenvolgende haltes wordt uitgedrukt 
door middel van twee parameters: 
betrouwbaarheid en efficiëntie.

Bepaling betrouwbaarheid: de 
betrouwbaarheid is de gemiddelde rijtijd 
binnen een tijdsblok (bv. ochtendspits) 
gedeeld door het 90-percentiel binnen dat 
tijdsblok. Wanneer er een groot verschil 
is tussen de gemiddelde reistijd en de 

dat percentage, hoe hoger de efficiëntie. 
Met andere woorden: hoe hoger de 
efficiëntie, hoe korter de reistijd ligt bij het 
meest haalbare rekening houdend met 
de omgeving (o.a. snelheidsregime). Een 
laag percentage impliceert dan weer dat 
er meer vertraging wordt opgelopen en 
des te groter de marge tot verbetering op 
dit wegvak (tussen twee opeenvolgende 
haltes) is.

7.1.2 Quick-wins en lange-termijn-
maatregelen
In samenwerking met de steden en 
gemeenten in Limburg (o.a. via een 
werksessie Doorstroming op 13 februari 
2020) werd er op deze manier een lijst van 
maatregelen opgesteld om de knelpunten 
weg te nemen en de doorstroming te 
bevorderen. Het betreft maatregelen voor 
op de korte termijn (quick-wins) en lange-
termijn-maatregelen. 

Naast de gedetailleerde analyses van de 
GPS-data werd - tijdens de werksessies met 
de gemeenten - bijkomende knelpunten in 
kaart gebracht. Deze knelpunten kwamen 
wellicht niet uit de analyse van de GPS-data 
omdat de dienstregelingen op deze tracés 
al rekening houden met de structurele 
doorstromingsproblemen.

Randvoorwaarden implementatie vervoersplan 20217

Betrouwbaarheid 
Hoe hoger het percentage, hoe hoger 
de betrouwbaarheid en dus hoe beter 
de bussen stipt kunnen rijden. Hoe lager 
het percentage, hoe onbetrouwbaarder 
de reistijd tussen twee opeenvolgende 
haltes en hoe minder stipt de bus rijdt. 
Een laag percentage duidt dus op een 
doorstromingsknelpunt

Efficiëntie 
Hoe hoger het percentage, hoe 
dichter de reistijd tijdens de spits 
de reistijd in het dal benadert. Hoe 
lager het percentage, hoe groter het 
reistijdverschil tussen het dal en de 
spits. Een laag percentage duidt dus op 
een doorstromingsknelpunt. 
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In het licht van het OV-plan 2021 zijn de 
quick-wins het meest relevant: vanwege de 
beperkte omvang van deze maatregelen 
is de ambitie dat deze maatregelen 
uitgewerkt en geïmplementeerd zijn ten 
tijde dat het netwerk basisbereikbaarheid 
operationeel wordt. Dit vraagt dus actie in 
de aanloop naar de implementatie van het 
netwerk basisbereikbaarheid van De Lijn en 
de wegbeheerders. De ‘top-32’ van quick-
wins is weergegeven in tabel 7.1 en figuur 
7.1. De volledige lijst met de belangrijkste 
doorstromingsknelpunten, quick-wins en 
lange termijn maatregelen zijn opgenomen 
in bijlage 9. Het uitvoeren van deze 
doorstromingsmaatregelen zal zowel op 
korte als op lange termijn een significante 
bijdrage leveren aan de concurrentiepositie 
van de bus ten opzichte van het overige 
(gemotoriseerde) verkeer. 

De doorstromingsknelpunten moeten 
binnen de beschikbare budgetten opgelost 
worden en is een gezamenlijke opgave voor 
de betrokken gemeenten, het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV), het departement 
Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) en 
De Lijn.

7.2 Haltes
Met de vormgeving van het kernnet en 
aanvullend net, zijn ook de haltes van dit 
net kritisch samen met de gemeenten in 
Limburg beschouwd. Deze beschouwing 
heeft een belangrijke relatie met de 
aantrekkelijkheid van het openbaar 
vervoer: hoe minder er onderweg gestopt 

wordt, hoe sneller het openbaar vervoer 
is. Anderzijds moeten reizigers wel toegang 
houden tot het openbaar vervoer via een 
halte in de nabijheid, waardoor altijd een 
afweging tussen beide belangen nodig is. 
Om die reden is de oefening ook beperkt 
tot het kernnet en aanvullend net, waar 
frequenter wordt gereden en de bereidheid 
om verder van en naar de halte te lopen 
daardoor groter is. 

In de oefening zijn verschillende indicatoren 
in samenhang beschouwd om te komen tot 
een beoordeling of het zinvol is de halte te 
handhaven. 
• Situering en invloedssfeer
o Wat is de afstand tot de volgende halte
o Zijn er zijstraten aanwezig
o Zijn er specifieke attractiepolen aanwezig
o Stedelijke (meer haltes) versus 
plattelandsomgeving (minder haltes)*
• Functie van de lijn 
o Vervangen afwezige treininfrastructuur 
& veelal gebruikt voor lange afstanden => 
minder haltes nodig (zoals het kernnet)
o Veelal gebruikt voor ontsluiting 
van wijken etc => meer haltes te 
verantwoorden (zoals het aanvullend/
functioneel net)
o Hoe hoger de frequentie, hoe verder 
reizigers bereid zijn zich te verplaatsen naar 
de halte
• Gebruik: aantal op- en afstappers.

Het resultaat van de halte-oefening die 
met de gemeentes is vormgegeven is 
opgenomen in bijlage 10, die in het kader 

van het netwerk basisbereikbaarheid 
weergeeft welke haltes voor het kernnet en 
aanvullend net geschrapt en gehandhaafd 
zullen worden. 

7.3 Mobipunten
In de halte-oefening die met de gemeentes 
is vormgegeven (zie bijlage 10) zijn ook 
relevante regionale mobipunten benoemd. 
Niet alle mobipunten in Limburg zijn hier 
benoemd: in het licht van het OV-plan 
beschouwen we enkel de mobipunten 
die een belangrijke ondersteuning voor 
het functioneren van het OV-net vormen. 
Uiteraard kunnen andere aanvullende 
(lokale) mobipunten worden ingericht om 
in andere mobiliteitsbehoeften te voorzien. 

Een mobipunt die het OV-net ondersteunt 
zorgt ervoor dat het bereik van OV-reizigers 
met het voor- en natransport wordt 
vergroot. Dat heeft dus alleen meerwaarde 
als er geen andere OV-verbindingen zijn die 
in die functie voorzien: als er witte vlekken 
in de buurt zijn. Daarom kennen haltes in 
stedelijk gebied nauwelijks een regionale 
mobipuntfunctie, maar knooppunten in 
meer rurale gebieden wel omdat via die 
locatie een heel achterland bereikt kan 
worden. Dat betekent ook dat het meest 
relevante regionale mobipunt voor een 
gemeenten (in het licht van het OV-plan) in 
een naburige gemeente kan liggen. 

Een overstap is weerstand, mensen zullen 
dus alleen via een mobipunt reizen als dit 
bijdraagt aan verbetering van hun reis. De 

vraag moet dus altijd gesteld worden of 
de overstap realistisch is, en welke regio 
daar bij gebaat is. Een Mobipunt vormt 
een reden om te switchen van modi als de 
reis voortzetten met dezelfde vervoerwijze 
onaantrekkelijk of onmogelijk is. Redenen 
om te switchen kunnen zijn dat de rest 
van de reis met dezelfde vervoerwijze 
problematisch wordt met het oog op:
• Reistijd
• Reiskosten 
• Moeite/comfort
• Parkeren op bestemming (specifiek voor 

auto)

Concurrentie tussen mobipunten is 
ongewenst. Daarom is een bundeling 
voorzien, en niet het opzetten van heel 
veel losse mobipunten. Dit zorgt voor 
betere benutting van de aangeboden 
voorzieningen. Een regionaal mobipunt kan 
eventueel samengaan met een ruimtelijke 
ontwikkeling om de kracht van het 
knooppunt te bevorderen, maar dit is zeker 
geen voorwaarde. Een regionaal mobipunt 
heeft vooral een mobiliteitsfunctie , en 
staat daarom niet gelijk aan een regionaal 
ontwikkelingsknooppunt. 
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TABEL 7.1 | TOP 32 DOORSTROMINGSKNELPUNTEN BUS WAARVOOR EEN QUICK-WIN WERD GEVONDEN (NR. 1-17).
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TABEL 7.1 | TOP 32 DOORSTROMINGSKNELPUNTEN BUS WAARVOOR EEN QUICK-WIN WERD GEVONDEN (NR. 18-32).
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FIGUUR 7.1 | TOP 32 
DOORSTROMINGSKNELPUNTEN BUS 
WAARVOOR EEN QUICK-WIN WERD 
GEVONDEN.
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Qua evaluatie van het netwerk 
basisbereikbaarheid maken we onderscheid 
tussen de reguliere, reactieve en de 
pro-actieve evaluatie. Elk van deze 
evaluatievormen wordt gekenmerkt door 
een eigen aanpak. 

De reguliere evaluatie
Bij invoering van het netwerk 
basisbereikbaarheid evalueert De Lijn 
dagelijks het gebruik van de ritten om 
snel te kunnen bijsturen waar nodig. Dit 
is een gekende aanpak bij De Lijn: deze 
evaluatie wordt al jaren uitgevoerd bij de 
invoering van een nieuwe dienstregeling 
aan het begin van het schooljaar. Door deze 
beproefde evaluatiemethode te gebruiken 
wordt kort op de bal gespeeld en kunnen 
bekende bijsturingsmaatregelen worden 
ingezet, zoals het inplannen van ander 
materieel (bijvoorbeeld een grotere bus) of 
eventuele versterkingsritten. 

De reactieve evaluatie
De reactieve evaluatie zal vooral bestaan 
uit het onderzoeken en behandelen van 
reacties na invoering van het netwerk 
basisbereikbaarheid. Dit betreft zowel 
klantenreacties als vragen en opmerkingen 
die vanuit de gemeenten, vervoerregio 
en andere partijen kunnen komen. Deze 

vragen zullen bijgehouden, onderzocht en 
gelogd worden, mogelijke aanpassingen 
zullen bij geplande wijzigingsmomenten 
doorgevoerd worden. 

De pro-actieve evaluatie
Wat betreft de pro-actieve evaluatie 
van de uitgewerkte netten zal De Lijn op 
Vlaams niveau een stappenplan uitwerken 
om deze evaluatie overal op dezelfde 
manier en met dezelfde parameters aan 
te pakken. De concrete uitwerking van 
dit plan zal uitgetekend en uitgeschreven 
worden nadat alle voorgestelde netten in 
Vlaanderen in hun eigen vervoerregioraad 
goedgekeurd zullen zijn.

Plan voor evaluatie vervoersplan 20218
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