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BIJLAGE 1. BESCHRIJVING NETWERK  
 
De lijnennetkaart is opgenomen in hoofdstuk 6 van het hoofdrapport. De verbindingen zijn hieronder toegelicht.  

Treinnet 

Het treinnet vormt de bovenste laag in het OV-netwerk van basisbereikbaarheid. Voor de vervoerregio Limburg bestaat de invulling van dit net in de basis uit de volgende 
verbindingen. Op werkdagen wordt dit aanbod in de piekuren aangevuld met piekuurtreinen op (delen van) de verbindingen Genk – Hasselt – Landen en Tongeren – Hasselt 
– Aarschot.  

Verbinding Niveau Frequentie  Amplitude 
werkdag  

Amplitude 
weekend 

Genk - Hasselt - Landen - Leuven - Brussel - Blankenberge v.v. IC 1x/u 5:00 - 23:00 7:00 - 23:00 

Hamont - Mol - Antwerpen v.v. IC 1x/u 6:00 - 21:00 7:00 - 0:00 

Hasselt - Aarschot - Leuven - Brussels Airport - Mechelen - Antwerpen v.v.  
(In weekend beperkt tot Hasselt - Mechelen v.v., met stop op alle haltes tussen 
Aarschot en Hasselt) 

IC 1x/u 5:00 - 0:00 7:00 - 0:00 

Hasselt - Mol - Antwerpen v.v. IC 1x/u  
(zondag: 1x/2u) 

6:00 - 23:00 8:00 - 22:00 

Luik -Tongeren - Hasselt - Aarschot - Antwerpen v.v. IC 1x/u Rijdt niet 6:00 - 23:00 

Tongeren - Hasselt - Aarschot - Brussel - Gent v.v. IC 1x/u 5:00 - 22:00 Rijdt niet 

Leuven - Aarschot - Hasselt v.v. L 1x/u 5:00 - 0:00 Rijdt niet 

Maastricht - Luik -Tongeren - Hasselt v.v. S 1x/u 6:00 - 22:00 Rijdt niet 

*De amplitude op het traject binnen de vervoerregio Limburg. De uren dat de dienst wordt aangeboden zijn veralgemeniseerd: afhankelijk van de beschouwde rijrichting en 
halte kan de amplitude enigszins afwijken van de hier vermelde waarde.  
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Kernnetlijnen 

Lijnnaam Verbinding Type: 
(A, B 
of C) 

Aansluiting 

Hasselt - Genk - Maastricht Hasselt - Diepenbeek Universiteit 
– Genk – Zutendaal -  Lanaken -  
Smeermaas - Maastricht 

B 
 

Hasselt - Genk - Maasmechelen Hasselt - Diepenbeek Universiteit 
– Genk – Maasmechelen- Eisden  

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen 

Maaseik - Maastricht Maaseik – Dilsen-Stokkem - 
Eisden -  Maasmechelen- 
Opgrimbie – Rekem – Neerharen 
– Lanaken – Smeermaas - 
Maastricht 

B Aansluiting aan halte Maasmechelen Village met lijn Hasselt - 
Genk - Maasmechelen 

Maaseik - Bree - Neerpelt Maaseik – Neeroeteren – Opitter 
– Bree – Bocholt -  Kaulille - Sint-
Huibrechts-Lille - Neerpelt  

B Aansluiting in Neerpelt Station aansluiting met trein richting 
Antwerpen 

Genk - Bree Genk – Waterschei – Zwartberg – 
Opglabbeek – Gruitrode - Bree 

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen 

Genk - Houthalen - Beringen Genk – Winterslag – Zwartberg - 
Houthalen-Helchteren - Heusden-
Zolder – Koersel - Beringen 

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen 

Hasselt - Lommel Hasselt – Kiewit – Zonhoven - 
Houthalen-Helchteren - Hechtel-
Eksel - Lommel 

B Geschrankte bediening met mijn Hasselt -Neerpelt waardoor 
15' frequentie tussen Hasselt en Hechtel gegarandeerd is. 
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Lijnnaam Verbinding Type: 
(A, B 
of C) 

Aansluiting 

Hasselt - Neerpelt Hasselt – Kiewit – Zonhoven - 
Houthalen-Helchteren -  Hechtel-
Eksel -  Overpelt - Neerpelt 

B Aansluiting in Neerpelt Station met trein richting Antwerpen 

Hasselt - Beringen - Lommel Hasselt – Kiewit – Zonhoven – 
Boekt - Heusden-Zolder – 
Beringen – Koersel – Heppen – 
Leopoldsburg - Lommel 

B Aansluiting in knooppunt Beringen Station met trein richting 
Antwerpen en diverse busverbindingen 

Sint-Truiden - Borgloon - Tongeren Sint-Truiden – Brustem -  Rijkel – 
Hoepertingen -  Borgloon -  
Bommershoven -  Piringen - 
Tongeren 

B Aansluiting cadans in Sint-Truiden op trein richting 
Blankenberge. Aansluiting spitsversterkingen op piekuurtrein 
in Tongeren Station. 

Tongeren - Riemst - Maastricht Tongeren -  Riemst – Vroenhoven 
- Maastricht 

C Aansluiting in Tongeren op trein richting Gent-Sint-Pieters. 

Tongeren - Bilzen - Genk Tongeren – Hoeselt – Bilzen – 
Munsterbilzen - Zutendaal - Genk  

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen 

Hasselt - Bilzen - Maastricht Hasselt – Diepenbeek – Beverst – 
Waltwilder – Mopertingen – 
Veldwezelt - Maastricht 

B Aansluiting in Bilzen Station op lijn Tongeren - Genk. 

Hasselt - Bilzen - Lanaken Hasselt – Diepenbeek – Beverst – 
Bilzen – Waltwilder – 
Mopertingen – Eigenbilzen – 
Gellik - Lanaken 

B Aansluiting in Bilzen Station op lijn Tongeren - Genk. 

Diest - Tessenderlo - Leopoldsburg Diest – Schaffen – Tessenderlo – 
Genendijk – Kwaadmechelen – 
Oostham – Heppen - 
Leopoldsburg 

B Aansluiting in Diest Station met trein richting Gent. 
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Lijnnaam Verbinding Type: 
(A, B 
of C) 

Aansluiting 

Hasselt - Sint-Truiden - Landen Hasselt  - Sint-Truiden  - Landen  
(deeltraject Hasselt- Sint-Truiden) 

B Aansluiting in Landen met trein naar Blankenberge. 

Maaseik - Dilsen-Stokkem - Genk Maaseik – Dilsen-Stokkem – Genk C Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen deze lijn rijdt steeds verder 
als lijn Genk - Hasselt 

Salvator - Jessa - Station - Stokrooie - 
Bolderberg 

Salvator - Jessa - Station - 
Stokrooie - Bolderberg 

B Aansluiting Hasselt Station met de trein naar Blankenberge en 
diverse busverbindingen 

Kiewit Kinderboerderij - Station - Sint-
Lambrechts-Herk - Alken 

Kiewit Kinderboerderij - Station - 
Sint-Lambrechts-Herk - Alken 

B Aansluiting Hasselt Station met de trein naar Blankenberge en 
diverse busverbindingen 

Godsheide - Station - Sint-Jansheide Godsheide - Station - Sint-
Jansheide 

B Aansluiting Hasselt Station met de trein naar Blankenberge en 
diverse busverbindingen 

Station - Heilig Hartwijk - Gevangenis Station - Heilig Hartwijk - 
Gevangenis 

B Aansluiting Hasselt Station met de trein naar Blankenberge en 
diverse busverbindingen 

Centrumpendel Hasselt Centrumpendel Hasselt B Door hoge frequentie aansluiting op trein, stads- en 
streeklijnen. 

Boulevardpendel Hasselt Boulevardpendel Hasselt B Door hoge frequentie aansluiting op trein, stads- en 
streeklijnen. 

Sledderlo - Genk Station – Zwartberg Sledderlo - Genk Station – 
Waterschei – Zwartberg  

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen  

Genk Station - Ziekenhuis Oost Limburg 
(via Heempark) 

Genk Station - Ziekenhuis Oost 
Limburg (via Heempark) 

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen  

Genk Station - Ziekenhuis Oost Limburg 
(via Kerkhof) 

Genk Station - Ziekenhuis Oost 
Limburg (via Kerkhof) 

 
Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen  

Bokrijk - Winterslag - Genk Station Bokrijk - Winterslag - Genk 
Station 

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen  
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Lijnnaam Verbinding Type: 
(A, B 
of C) 

Aansluiting 

Termien - Genk Station Termien - Genk Station B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen  

Genk Zuid - Genk Station - Waterschei - 
Zwartberg 

Genk Station - Waterschei - 
Zwartberg 

B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen  

Genk - Zutendaal Genk - Wiemesmeer - Zutendaal B Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting 
Blankenberge en diverse buslijnen  

 VR KEMPEN       
Herentals - Westerlo - Laakdal - 
Tessenderlo  

Herentals - Westerlo - Laakdal - 
Tessenderlo  

deels 
C 

Aansluiting in Herentals met trein richting Brussel en 
Anwerpen en diverse buslijnen 

Geel - Laakdal - Diest Geel - Laakdal - Diest deels 
C 

Aansluiting in Geel met trein richting Antwerpen en 
aansluiting in Diest met diverse buslijnen en trein richting 
Hasselt 

Geel - Meerhout -Tessenderlo Geel - Meerhout -Tessenderlo C Aansluiting in Geel met trein richting Antwerpen en diverse 
buslijnen 

VR LEUVEN 
   

Tienen - Hakendover - Overhespen - 
Orsmaal - Gussenhoven - Dormaal - Halle - 
Booienhoven - Snt-Truiden 

Tienen - Hakendover - 
Overhespen - Orsmaal - 
Gussenhoven - Dormaal - Halle - 
Booie,hoven - Snt-Truiden 

C Aansluiting in Sint-Truiden met trein richting Brussel  
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Reguliere bediening aanvullend net 

Lijnnaam Verbinding Aansluiting te (halte) op (lijn, trein,…) richting (aansluitrichting) 
Hasselt - Genk Hasselt – Bokrijk - Genk Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting Blankenberge en diverse 

buslijnen 
Genk - As - Opglabbeek - 
Maaseik 

Genk – Waterschei – As – 
Opglabbeek – Louwel – 
Opoeteren – Neeroeteren - 
Maaseik 

Aansluiting in knooppunt Genk met diverse buslijnen 

Genk - Diepenbeek (Patersplein) 
- Hasselt 

Genk - Diepenbeek (Patersplein) 
- Hasselt 

Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting Blankenberge en diverse 
buslijnen 

Genk – Diepenbeek (Station) - 
Hasselt 

Genk – Diepenbeek (Station) - 
Hasselt 

Aansluiting in knooppunt Genk met diverse buslijnen 

Genk - Peer - Neerpelt Genk – Waterschei – Zwartberg 
– Opglabbeek – Meeuwen – 
Peer - Kleine-Brogel – Overpelt - 
Neerpelt 

Aansluiting in knooppunt Genk met trein richting Blankenberge en diverse 
buslijnen 

Leopoldsburg - Bree -Maaseik Leopoldsburg, Hechtel – 
Wijchmaal – Peer - Grote-Brogel 
– Ellikom – Bree - Maaseik 

Aansluiting in Maaseik met lijn Maaseik - Dilsen - Genk (sneldienst) 

Hamont-Achel - Pelt - Lommel Hamont – Achel – Neerpelt – 
Overpelt - Lommel 

Aansluiting aan halte Lommel Kerk met de lijn Lommel - Stevensvennen - Balen - 
Mol 

Hasselt - Diest Hasselt – Kermt – Herk-De-Stad 
– Halen - Diest 

Aansluiting Diest Station met de trein naar Leuven en met verbinding Diest, 
Schaffen, Tessenderlo, Genendijk, Kwaadmechelen, Oostham, Heppen, 
Leopoldsburg. 

Hasselt - Lummen - Beringen  Hasselt – Kermt – Spalbeek – 
Lummen – Beringen 

Aansluiting aan halte Lummen Frederickxstraat met lijn Diest - Lummen - 
Houthalen 

Beringen - Tessenderlo  Beringen - Paal - Tessenderlo  Aansluiting in knooppunt Beringen Station met trein richting Antwerpen en 
diverse busverbindingen 

Beringen - Ham - Mol Beringen - Stal - Beverlo - 
Oostham - Olmen - Balen - Mol 

Aansluiting in Mol Station met trein naar Antwerpen 
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Lijnnaam Verbinding Aansluiting te (halte) op (lijn, trein,…) richting (aansluitrichting) 
Hasselt - Nieuwerkerken -Sint-
Truiden 

Hasselt - Runkst - Stevoort - 
Wijer - Nieuwerkerken - 
Binderveld - Runkelen - Duras - 
Gorsem - Sint-Truiden 

Aansluiting in Sint-Truiden Station op trein richting Blankenberge. 

 
Bijkomende verkorte ritten 
Hasselt - Stevoort 

Zorgen voor geschrakte bediening op hafuurfrequentie tussen Hasselt en Stevoort 

Sint-Truiden - Gingelom - Landen Sint-Truiden - Gingelom - Landen Aansluiting in Landen op trein naar Blankenberge. 
Hasselt -Kortessem - Tongeren Hasselt  - Wimmertingen - 

Kortessem - Guigoven - 
Overrepen Neerrepen - 
Tongeren 

Aansluiting in Hasselt met trein richting Blankenberge. 

Hasselt - Kortessem - Heers Hasselt - Wimmertingen - 
Kortessem - Wellen - Borgloon - 
Gutschoven - Heers 

Aansluiting met lijn Kortessem - Diepenbeek aan de halte Kortessem weg naar 
Wellen. Deze lijn verzorgt ook samen met de lijn Hasselt - Kortessem - Tongeren 
een geschrankte halfuurgrequentie tussen Kortessem en Hasselt. 

Hasselt - Sint-Truiden - Landen Hasselt  - Sint-Truiden  - Landen 
(deeltraject Sint-Truiden - 
Landen) 

Aansluiting in Landen met trein naar Blankenberge. 

Tongeren - Luik Tongeren - Vreren - Voroux - 
Roccourt - Liège 

Aansluiting in Tongeren Station met lijn Tongeren - Kortessem - Hasselt. 

Kortessem - Diepenbeek Kortessem – Diepenbeek Aansluiting in Kortessem weg naar Wellen met bus komende vanuit Heers, 
Borlgoon, Wellen richting Universiteit 

Bree – Meeuwen – Houthalen Bree – Meeuwen – Houthalen Aansluiting in Houthalen richting Beringen 
Hasselt - Peer Hasselt - Peer Aansluiting in Hasselt met trein richting Blankenberge. 
Diest - Lummen - Houthalen Diest - Lummen - Houthalen Aansluiting in Diest met de trein richting Gent en in Lummen met lijn Hasselt - 

Lummen - Beringen.  
 VR KEMPEN     
Herentals - Westerlo - Laakdal - 
Tessenderlo  

Herentals - Westerlo - Laakdal - 
Tessenderlo  

Aansluiting in Herentals met trein richting Brussel en Anwerpen en diverse 
buslijnen 

Geel - Laakdal - Diest Geel - Laakdal - Diest Aansluiting in Geel met trein richting Antwerpen en aansluiting in Diest met 
diverse buslijnen en trein richting Hasselt 
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Lijnnaam Verbinding Aansluiting te (halte) op (lijn, trein,…) richting (aansluitrichting) 
Lommel - Stevensvennen - Balen 
- Mol 

Lommel - Stevensvennen - Balen 
- Mol 

Aansluitingin Mol met trein richting Antwerpen en diverse buslijnen 

 VR LEUVEN 
  

Tienen - Oplinter - Neerlinter - 
Drieslinter - Budingen - Geetbets 
- Kortenaken - Loksbergen - 
Halen - Webbekom -Diest 

Tienen - Oplinter - Neerlinter - 
Drieslinter - Budingen - Geetbets 
- Kortenaken - Loksbergen - 
Halen - Webbekom -Diest 

Aansluiting in Diest richting Brussel en Tienen. 

Budingen - Zoutleeuw - Wilderen 
- Sint-Truiden 

Budingen - Zoutleeuw - Wilderen 
- Sint-Truiden 

Aansluiting in Sint-Truiden met trein richting Brussel  

Beringen Station - Paal - Meldert 
- Schaffen - Diest Station  

Beringen Station - Paal - Meldert 
- Schaffen - Diest Station  

Aansluiting in Diest met trein richting Brussel 

 
 
 

Functionele bediening aanvullend net 

*De onderstreepte plaatsen in de tabel zijn bestemmingen in de ochtend en herkomsten in de middag/avond. Als een plaatsnaam niet onderlijnd is, dan werkt de 
busverbinding in beide richtingen.  
 

VVR: Limburg 
    

Verbinding Aantal ritten 

school-
dagen 

school-
vakantie 

zaterdag  zondag 

Schoolbus Budingen - Kortenaken - Halen - Herk-De-Stad 4 ─ ─ ─ 
Hasselt – Alken – Borgloon 4 ─ ─ ─ 
Borgloon – Heers 3 ─ ─ ─ 
Hasselt – Kortessem 3 ─ ─ ─ 
Genk - Kiewit Bewel 2 2 ─ ─ 
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VVR: Limburg 
    

Hasselt – Wellen 4 ─ ─ ─ 
Bilzen – Riemst 3 ─ ─ ─ 
Maaseik – Bree – Peer – Leopoldsburg 13 ─ ─ ─ 
Maaseik - Kinrooi - Molenbeersel 7 ─ ─ -─ 
Bree - Meeuwen- Hasselt 4 ─ ─ ─ 
Bilzen – Riemst – Val-Meer 4 ─ ─ ─ 
Bilzen - Riemst - Kanne 11 3 ─ ─ 
Jeuk - Montenaken - Landen 3  ─ ─ ─ 
Meulenberg - Houthalen - Heusden - Beringen 4 ─ ─ ─ 
Hasselt – Wellen – Borgloon – Heers 6 4 ─ ─ 
Lanaken - Boorsem - Maasmechelen 4 ─   ─ ─  
Sint-Truiden - Engelmanshoven - Heers 20  2 ─ 1 
Tongeren - Heers  3 ─ ─ ─ 
Bilzen - Spouwen - Tongeren 3 ─ ─  ─  
Bilzen – Spouwen – Millen 4 ─ ─ ─ 
Hasselt Station – Hasselt Handelsschool 5 ─ ─ ─ 
Helchteren Technische School – Viversel Kerk 7 ─ ─ ─ 
Hasselt - Zonhoven - Kiewit 5 ─ ─ ─ 
Heers - Rukkelingen  3 ─ ─ ─ 
Genk - As - Gruitrode - Kinrooi  3 ─ ─ ─ 
Sint-Truiden - Jeuk  7 ─ ─ ─ 
Helchteren T.I. – Boxberg Don Bosco – Genk 3 ─ ─ ─ 
Genk - Zonhoven - Houthalen 18 10 ─ ─ 
Kiewit - Zolder 6 ─ ─ ─ 
Lanaken - Maaseik Bewel 2 2 ─ ─ 
Kiewit Bewel - Hasselt  2 2 ─ ─ 
Maaseik - Lanaken 13 2 ─ ─ 
Bocholt - Kaulille 4 ─ ─ ─ 
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VVR: Limburg 
    

Opglabbeek - Bree 7 ─ ─ ─ 
Bree - Bocholt 4 ─ ─ ─ 
Genk – Overpelt Ursulinen  4 ─ ─ ─ 
Genk – Bree 4 ─ ─ ─ 
Genk – Overpelt 8 ─ ─ ─ 
Genk – Opglabbeek Nieuwe Kempen 3 ─ ─ ─ 
Hasselt - KIDS 3 ─ ─ ─ 
Hasselt – Jessaziekenhuis Campus Salvator 3 ─ ─ ─ 
Hasselt - Diepenbeek  - Tongeren  3 ─ ─  ─   
Hasselt – Stevoort - Sint-Truiden 3 ─ ─ ─ 
Hasselt – Stevoort Instituut Mariaburcht 3 ─ ─ ─ 
Stevoort Instituut Mariaburcht – Alken 3 ─ ─ ─ 
Stokkem - As - Genk  5 ─ ─ ─ 
Genk - Tongeren 3 ─ ─ ─ 
Wiemesmeer – Hoeselt Grot 6 ─ ─ ─ 
Genk Campus Bret – Genk Station 7 ─ ─ ─ 
Opglabbeek - Elen - Maaseik 4 ─ ─ ─ 
Opoeteren – Niel-bij-As - Genk 8 ─ ─ ─ 
As - Niel-bij-As - Maaseik 6 ─ ─ ─ 
Tongeren – Genk Campus Bret 5 ─ ─ ─ 
Bilzen – Tongeren 4 ─ ─ ─ 
Lanaken College – Lanaken Cultureel Centrum 6 ─ ─ ─ 
Lanaken Cultureel Centrum – Lanaken Sparrendal 4 ─ ─ ─ 
Maasmechelen – Boorsem – Lanaken 3 ─ ─ ─ 
Sint-Lambrechts-Herk - Herk-de-Stad  4 ─ ─ ─ 
Helchteren - Peer - Bree 7 ─ ─ ─ 
Maaseik – Bree – Grote Brogel 4 ─ ─ ─ 
Bree – Tessenderlo 13 ─ ─ ─ 
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VVR: Limburg 
    

Bree - Kinrooi 4 ─ ─ ─ 
Genk - Opglabbeek (bediening Bewel) 2 2 ─ ─ 
Peer - Bocholt - Hamont 3    
Peer - Overpelt - Holheide 3 ─ ─ ─ 
Maaseik – Kinrooi 4 ─ ─ ─ 
Balen – Leopoldsburg 3 ─ ─ ─ 
Eisden – Vroenhoven – Tongeren 5 ─ ─ ─ 
Lanaken – Riemst 3 ─ ─ ─ 
Eisden – Riemst 4 ─ ─ ─ 
Maaseik – Stokkem 4 ─ ─ ─ 
Tongeren - Vreren  3 ─ ─ ─ 
Tessenderlo (schoolbediening) 4 ─ ─ ─ 
Overpelt Atheneum – Neerpelt Zonnehoekstraat 3 ─ ─ ─ 
Genk - Bree - Neerpelt 13 12 ─ ─ 
Leopoldsburg - Tessenderlo - Diest (sneldienst) 10 ─ ─ ─ 
Zonhoven – Zwartberg 5 ─ ─ ─ 
Hasselt – Kortessem – Tongeren 3 ─ ─ ─ 
Hasselt Handelsschool – Kortessem – Tongeren 4 ─ ─ ─ 
Hasselt – Tongeren via Sint Huibrechts Hern en Henis 5 ─ ─ ─ 
Hasselt – Diepenbeek – Bilzen (via Beverst en Schoonbeek) 3 ─ ─ ─ 
Hasselt – Diepenbeek – Hoelbeek 4 ─ ─ ─ 
Lafelt – Bilzen 5 ─ ─ ─ 
Bilzen – Hasselt via Universiteit 7 ─ ─ ─ 
Beverst – Maastricht  2 2 ─ ─ 
Hasselt - Diepenbeek - Beverst - Bilzen 4 ─ ─ ─ 
Hasselt - Sint-Truiden - Landen 3 ─ ─ ─ 
Alken - Sint-Truiden 5 ─ ─ ─ 
Hasselt - Alken - Kortenbos 3 ─ ─ ─ 
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VVR: Limburg 
    

MOSA RT Pendel 26 ─ ─ ─ 
Tongeren – Sint-Truiden (bediening Wellen) 5 4 ─ ─ 
Sint-Truiden – Zepperen Sint-Aloysius 7 ─ ─ ─ 
Sint-Truiden – Borgloon - Tongeren 3 ─ ─ ─ 
Wellen – Tongeren 3 ─ ─ ─ 
Sint-Truiden – Wellen – Tongeren via St Aloysius 3 ─ ─ ─ 
Sint-Truiden – Tongeren via Borgloon 3 ─ ─ ─ 
Tongeren - Borgloon 3 ─ ─ ─ 
Tongeren Station – Tongeren PIBO 4 ─ ─ ─ 
Bocholt - Hasselt 11 4 ─ ─ 
Heusden - Meeuwen 4 ─ ─ ─ 
Diest - Tessenderlo - Mol 4 ─ ─ ─ 
Diest - Tessenderlo - Leopoldsburg 3 ─ ─ ─ 
Diest - Tessenderlo – Leopoldsburg via Engsbergen 8 ─ ─ ─ 
Tessenderlo – Leopoldsburg 6 ─ ─ ─ 
Sint-Truiden - Herk-de-Stad 14 3 ─ ─ 
Sint-Truiden Station – Sint-Truiden Tuinbouwschool 13 ─ ─ ─ 
Lommel Kolonie - Lommel Provil 4 ─ ─ ─ 
Genk - Zwartberg – Houthalen Leeuwerikstraat  11 ─ ─ ─ 
Houthalen Hortensiastraat – Houthalen Cleantech Campus 3 ─ ─ ─ 
Genk – Zwartberg – De Wissel 3 ─ ─ ─ 
Genk – Helchteren Technische School 6 ─ ─ ─ 
Maaseik Bewel - Bree 2 2 ─ ─ 
Genk – Peer Pol Kip 3 4 ─ ─ 
Peer Wauberg – Neerpelt 9 ─ ─ ─ 
Beringen - Koersel - Paal - Tessenderlo 4 ─ ─ ─ 
Kothopper Hasselt - Diepenbeek - Hasselt ─ ─ ─ 11 
Bilzen - Tongeren 6 2 ─ ─ 



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  15 

VVR: Limburg 
    

Eversel Kerk – Helchteren Technische School 4 ─ ─ ─ 
Tongeren – Rijkhoven – Bilzen 3 ─ ─ ─ 
Genk - Waterschei - Wiemesmeer - Zutendaal - Lanaken 9 ─ ─ ─ 
Tongeren - Zussen  4 ─ ─ ─ 
Gruitrode - Meeuwen - Peer - Hechtel Don Bosco 8 ─ ─ ─ 
Vroenhoven - Heukelom - Millen - Tongeren 7 2 ─ ─ 
Riemst - Val-Meer - Millen - Tongeren 3 ─ ─ ─ 
Riemst - Mal - Tongeren 4 ─ ─ ─ 
Kanne - Herderen - Tongeren 7 ─ ─ ─ 
Gruitrode – Kinrooi – Maaseik 4 ─ ─ ─ 
Boxberg Don Bosco – Genk  4 ─ ─ ─ 
Zonhoven Halveweg  - Genk 3 ─ ─ ─ 
Boxberg Trufstraat – Genk College  4 ─ ─ ─ 
Peer - Hamont via College 12 ─ ─ ─ 
Voeren - Tongeren 4 ─ ─ ─ 
Tongeren - Val-Meer - Visé - Voeren 3 ─ ─ ─ 
Tongeren - Riemst - Kanne - Voeren 3 ─ ─ ─ 
Voeren Provinciale School 5 ─ ─ ─ 
Hasselt - Beringen - Leopoldsburg 5 ─ ─ ─ 
Hasselt - Beringen - Heppen 4 ─ ─ ─ 
Hasselt - Kiewit - Zonhoven - Heusden - Genebos - Lummen 4 ─ ─ ─ 
Hasselt - Kuringen - Schimpen - Stevoort 4 ─ ─ ─ 
Hasselt - Tuilt - Kermt - Stevoort 4 ─ ─ ─ 
Tongeren - Berg - 's Herenelderen - Membruggen - 
Genoelselderen 

 13 13 4 ─ 

Tongeren Koninksem - Rutten - Lauw 13 13 4 ─ 
Tongeren -Mal - Nerem - Vreren   13  13 4 ─ 
Melveren - Sint-Truiden - Ordingen  18 18 6 ─ 
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VVR: Limburg 
    

Kortenbos - Zepperen - Sint-Truiden - Nieuwerkerken - 
Kozen 

 18 18 6 ─ 

Lommel - Hamont 4 ─ ─ ─ 
Mol - Neerpelt 6 ─ ─ ─ 
Achel - Hamont College 3 ─ ─ ─ 
Herk-de-Stad - Lummen - Genebos - Beringen 4 ─ ─ ─ 
Herk-De-Stad – Lummen M.P.I. 3 ─ ─ ─ 
Herk-De-Stad - Lummen - Beringen 4 ─ ─ ─ 
Lummen - Genenbos - Beringen 3 ─ ─ ─ 
Herk-De-Stad (scholen) – Lummen 6 ─ ─ ─ 
Lummen – Beringen via Gestel 3 ─ ─ ─ 
Hasselt -Lummen - Tessenderlo 16 ─ ─ ─ 
Diest - Lummen - Heusden 20 ─ ─ ─ 
Diest - Lummen vie Meldert 4 ─ ─ ─ 
Tessenderlo - Paal - Beringen  3 ─ ─ ─ 
     
Tesselderlo - Geel Station 3 ─ ─ ─ 
Mol- Leopoldsburg 4 ─ ─ ─ 
Tessenderlo - Mol 2 ─ ─ ─ 
VR LEUVEN     
Halen - Geetbets - Budingen - Drieslinter - Neerlinter - 
Oplinter - Tienen 3 ─ ─ ─ 
Budingen - Geetbets - Halen - Herk-De-Stad College 4 ─ ─ ─ 
Diest - Schaffen - Meldert - Paal - Beringen 3 ─ ─ ─ 
Kortenaken - Waanrode - Miskom- Loksbergen - Halen - 
Herk-De-Stad College 4 ─ ─ ─ 
Kortenaken - Geetbets - Grazen - Rummen - Herk-De-Stad 
College 4 ─ ─ ─ 
Tervant - Diest 3 ─ ─ ─ 
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BIJLAGE 2. OPMERKINGEN GEMEENTEN OP VOORSTEL BASISBEREIKBAARHEID 
 
Onderstaande lijst met vragen en antwoorden geeft een overzicht van de reacties nav het voorstel basisbereikbaarheid dat in september 2019 werd voorgesteld door De Lijn. 
De nota snellijnen is aan het eind van de tabel toegevoegd.  
 
Versie 13 december 2019 
 

Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Beringen 4-11-19 Paal opnemen in KN? En 30' frequentie. 
Zondagbediening valt weg? 

Door de voorgestelde trajectwijziging op de lijn Tessenderlo - Paal - 
Beringen zal Paal 2 keer in het uur een snelle verbinding krijgen richting 
Beringen station. Aangezien deze lijn in aansluiting staat in Beringen en de 
lijn Beringen - Diest in aansluiting staat in Diest is de dienstregeling sterk 
afhankelijk van deze aansluitingen, wat ervoor kan zorgen dat de 
aangeboden frequentie geen perfecte halfuurfrequentie vormt. 
Afhankelijk van deze aansluitingen zal er een bepaalde frequentie van 2 
bussen per uur zijn tussen Paal en Beringen rijden. De opmerking over de 
weggevallen zondagbediening van het aanvullend net behorende tot de 
vervoerregio Leuven is doorgegeven aan de desbetreffende vervoerregio. 

Beringen 4-11-19 Aansluiting in Houthalen komende van 
Hasselt richting Beringen is suboptimaal 

De wachttiijd in Houthalen vanuit Hasselt, richting Beringen kan maximaal 
15 minuten bedragen gezien de 15 minuten frequentie op de Noord-Zuid 
as. De verbinding Genk-Beringen kent verschillende potentiële 
aansluitknopen: Beringen (NMBS), Heudsen (NMBS), Houthalen (Noord-
Zuid as) of Genk (NMBS). Genk Station wordt als knooppunt behouden 
vanwege de brede waaier aan bovenlokale aansluitingsmogelijkheden 
(trein en bus). 
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Beringen 4-11-19 Lijn Genk - Beringen heeft aansluiting in 
Genk waardoor deze lijn onbruikbaar 
wordt voor mensen uit bv. Koersel.  

Op basis van de analyse van de verschillende aanlsuitmogelijkheden is 
onze conclusie dat het bovenlokale karakter van de lijn primeert. In Genk 
Station kan deze lijn op bovenlokaal niveau meer verbindingen tot stand 
brengen, gezien het knooppunt daar zowel bus als trein verbindt in alle 
windstreken. Bijkomend kent de verbinding Genk-Beringen verschillende 
potentiële aansluitknopen: Beringen (NMBS), Heudsen (NMBS), 
Houthalen (Noord-Zuid as) of Genk (NMBS) reizigers kunnen op basis 
hiervan nagaan welke de voor hen meest voordelige overstap biedt. 

Beringen 4-11-19 Lijn Genk - Beringen krijgt op zondag meer 
rijtijd dan op P2 

Bedankt voor de opmerking. Deze zal worden nagekeken door de dienst 
Exploitatie. 

Beringen 4-11-19 Beringen - Hasselt sluit slechts in 1 richting 
aan op de trein in Beringen. In Hasselt is er 
geen aansluiting voorzien. 

Gegeven de vertrektijden van de NMBS is de huidige overstap vanuit de 
bus zo goed mogelijk vorm gegeven. We kiezen voor de aansluiting in 
Beringen, waar we verknopen met een aantal buslijnen. We blijven 
vragende partij bij de NMBS om de treinen te laten kruisen in Beringen 
zodat we daar in 2 richtingen een aansluiting kunnen voorzien. 

Beringen 4-11-19 Beringen - Hasselt moet ook op P3 op 30' 
frequentie rijden (fiche is fout, DR klopt) 

Bedankt voor de opmerking. De fiche van deze lijn zal worden aangepast. 

Beringen 4-11-19 Beringen - Lommel moet ook op P3 op 30' 
frequentie rijden (fiche is fout, DR klopt) 

Bedankt voor de opmerking. De fiche van deze lijn zal worden aangepast. 

Beringen 4-11-19 Beringen - Tessenderlo sluit slechts in 1 
richting aan op trein in Beringen.  

Gegeven de vertrektijden van de NMBS is de huidige overstap vanuit de 
bus zo goed mogelijk vorm gegeven. We blijven vragende partij bij de 
NMBS om de treinen te laten kruisen in Beringen zodat we daar in 2 
richtingen een aansluiting kunnen voorzien. 

Beringen 4-11-19 Beringen - Tessenderlo zou zonder omweg 
via Tervant 1/3 minder rijtijd kennen en 
het dus attractiever maken. 

Na onderzoek blijkt inderdaad dat de omweg via Tervant zorgt voor een 
groot verlies aan rijtijd. Daarom verkiezen we om het voorstel te volgen 
en deze lijn over de N29 te laten rijden tot Paal en dan richting 
Tessenderlo. Lijn 32 blijft in aansluiting staan in Beringen Station en lijn 7 
behoudt zijn aansluiting in Diest. Hierdoor zijn er 2 bussen per uur tussen 
Beringen en Paal maar dit zal geen perfecte halfuurfrequentie zijn.  
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Beringen 4-11-19 Beringen - Tessenderlo kent magere 
bediening op zondag (4 ritten per richting) 

Voor de uitwerking van het netwerkvoorstel waren we helaas gebonden 
aan budgetneutraliteit. Gezien de zondagbediening in het kader van de 
besparingen op openbaar vervoer de afgelopen jaren al aardig geslonken 
was, hadden we hier weinig speelruimte.  

Beringen 4-11-19 Beringen - Mol overstap in station van 
Beverlo aangeven in dienstregeling 

Dit is een toevallige aansluiting, bij toekomstige aanpassingen aan de 
dienstregeling is deze aansluiting dus niet gegarandeerd. Beverlo Station 
kan eventueel wel opgenomen worden in de dienstregeling, met in acht 
name van bovenstaande opmerking. 

Beringen 4-11-19 Beringen - Mol: gemiste kans dat laatste rit 
naar Mol is ruim een uur eerder dan 
laatste rit richting Beringen. Vertrekkende 
kotstudenten zijn echter gebaat met een 
overstap in Mol. 

Deze opmerking nemen we mee voor verder onderzoek. Mogelijks is hier 
nog een inruil mogelijk met andere ritten. Dit op voorwaarde dat er 
voldoende potentieel verwacht wordt van de voorgestelde rit. 

Beringen 4-11-19 Beringen - Lummen - Diest ligt 5' stil in 
Lummen. Hierdoor is er geen aansluiting in 
Beringen. Onlogisch waarom die stillig 
nodig is 

In Lummen zal er een aansluiting voorzien worden op de lijnen Herk-de-
Stad -Lummen, Lummen-Houthalen, Diest-Lummen en Beringen-Lummen. 
Om dit knooppunt goed te laten functioneren en overstappen te kunnen 
garanderen wordt er gerekend met een overstaptijd van 5 minuten. 

Beringen 4-11-19 Lijn Hasselt - Lummen - Houthalen is 
verkeerskundig op een onlogische manier 
aan elkaar gehangen 

Op basis van de ontvangen feedback opteren we ervoor om de lijnen in de 
omgeving van Lummen op een andere manier vorm te geven. Er zullen in 
het vernieuwde voorstel 4 lijnen opgenomen worden die verknopen in 
Lummen met een overstaptijd van 5 minuten, namelijk: Herk-De-Stad - 
Lummen, Diest - Lummen, Beringen - Lummen en Houthalen - Lummen. 

Beringen 4-11-19 Beringen station is zonder twijfel 
belangrijkste mobipunt maar geen enkele 
rit sluit op de vertrekkende én 
aankomende treinen aan. Dat is absoluut 
ontoereikend. 

Gegeven de vertrektijden van de NMBS is de huidige overstap vanuit de 
bus zo goed mogelijk vorm gegeven. We kiezen voor de aansluiting in 
Beringen, waar ook een aantal buslijnen verknopen ook al kruisen de 
treinen daar niet. We blijven vragende partij bij de NMBS om de treinen te 
laten kruisen in Beringen zodat we daar in 2 richtingen een aansluiting 
kunnen voorzien. 
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Beringen 4-11-19 Beringen - Paal moet 30' frequentie 
krijgen. Ofwel door lijn 7 ofwel door combi 
van lijn 7 met lijn 32 (deze laatste wel niet 
via Tervant). In dat geval moet er een 
nieuwe verbinding komen Beringen - Paal 
via Tervant op min. 60' frequentie.  

Na onderzoek blijkt inderdaad dat dat de omweg via Tervant zorgt voor 
een groot verlies aan rijtijd. Daarom verkiezen we om het voorstel te 
volgen en deze lijn over de N29 te laten rijden tot Paal en dan richting 
Tessenderlo. Lijn 32 blijft in aansluiting staan in Beringen station en lijn 7 
behoudt zijn aansluiting in Diest. Hierdoor zijn er 2 bussen per uur tussen 
Beringen en Paal maar dit zal geen perfecte halfuurfrequentie zijn.  

Beringen 4-11-19 Beringen - Houthalen - Genk moet ook in 
aansluiting staan in Beringen. Als dat niet 
lukt met aansluiting in Genk moet de lijn 
opgesplitst worden in Houthalen. Een 
goede aansluiting van de tak Beringen - 
Houthalen op de as Houthalen - Hasselt 
zijn belangrijker dan een rechtstreekse 
verbinding met Genk 

Op basis van de analyse van de verschillende aanlsuitmogelijkheden is 
onze conclusie dat het bovenlokale karakter van de lijn primeert. In Genk 
Station kan deze lijn op bovenlokaal niveau meer verbindingen tot stand 
brengen, gezien het knooppunt daar zowel bus als trein verbindt in alle 
windstreken. Bijkomend kent de verbinding Genk-Beringen verschillende 
potentiële aansluitknopen: Beringen (NMBS), Heudsen (NMBS), 
Houthalen (Noord-Zuid as) of Genk (NMBS). 

Beringen 4-11-19 Amplitude van AN moet 's avonds 
uitgebreid worden 

De mogelijkheid om in bepaalde gevallen (op basis van het karakter van 
de attractiepolen) de frequentie te verlagen tijdens de avonduren in het 
voordeel van een latere avondrit kan onderzocht worden, al moet het 
algemene kostenplaatje in dergelijke gevallen gemonitord worden. 

Beringen 15-1-2020 Tariefintegratie  Hiervoor zijn wij zeker ook vragende partij. Dit ligt echter niet enkel in 
onze handen, maar vooral in die van de Vlaamse/Federale regering. 

Beringen 15-1-2020 Lijn Beringen - Paal - Diest moet ook 
zondag rijden. 

Vraag is doorgegeven aan VVR Leuven en is in onderzoek. Omwille van de 
budgetneutraliteit is er in VR Leuven gekozen voor een sterke afbouw op 
zondagbediening van de lijnen op het aanvullend net.  

Beringen 15-1-2020 Beringen - Lummen - Diest moet 
vasthangen in de knoop in Beringen 

De verbinding Lummen - Diest is in deze de belangrijkste omwille van de 
treinknoop in Diest (vanwege het grotere bovenlokale bereik). Hierop zijn 
andere verbindingen in Lummen dan ook geënt.  

Beringen 15-1-2020 Onder VOM moet de huidige 
vraagafhankelijke bediening behouden 
blijven 

Mee te nemen tijdens de werksessies VOM. 
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Beringen 15-1-2020 Dienstregeling op de as Beringen - Diest 
moet optimaal tegemoet komen aan de 
treinaansluiting in Beringen én Diest in 
combinatie met een voldoende frequente 
bediening van Paal.  

Aansluiten op 2 assen is onmogelijk. In de gevallen dat dit toevallig kan 
door gunstige rijtijden is er altijd 1 van beide een "toevallige" aansluiting. 
Wat inhoudt dat deze losgelaten wordt wanneer er aan de primaire 
aansluitingsknoop een verandering zou optreden. Wat betreft de 
frequentie in Paal is reeds tijdens de vorige vragenronde aangehaald dat 
hier 2 bussen per uur rijden. Dit zal echter geen perfecte 
halfuurfrequentie zijn. Voor Paal betekent dit echter wel dat er een 
aansluiting is zowel in Diest (met lijn 7) en Beringen (met lijn 32). 

Beringen 15-1-2020 Bijkomende centrumhalte Koersel op de 
N772 

Meenemen naar de werksessies haltes en doorstroming. 

Beringen 15-1-2020 Voldoende late bussen op zondagavond Tijdens de vorige werksessies is de optie besproken om tegen de 
avonduren de amplitudes uit te breiden ten koste van de frequentie op 
assen met halfuurfrequentie. Wat de exacte impact hiervan zal zijn (zeker 
i.k.v. weekendbediening) is nog onbekend en wordt later nog bekeken. 

Beringen 15-1-2020 Voorgestelde aanpassing aan knooppunt 
Lummen (Frederickxstraat): Bussen vanuit 
Hasselt, Diest, Beringen en Houthalen 
laten aankomen in Lummen om x.05 en 
x.55 en vertrekken om x.06 en X.55 

In het voorstel (zie reactie stad) wordt er rekening gehouden met 1 
minuut overstap in Lummen. Een knooppunt kan echter niet functioneren 
met dergelijk krappe overstap. Wij voorzien hiervoor minstens 3 tot 5 
minuten.  

Beringen 15-1-2020 Team MOW dient in dialoog te treden met 
de NMBS over kruisen in Beringen Station 
op x.30 en tariefintegratie. 

NMBS zit mee in de VVRR, aangehaalde punten worden ook meegenomen 
in overleg met de NMBS. OP korte termijn zal hier echter geen oplossing 
voor gevonden worden. 

Beringen 15-1-2020 Team MOW moet in gesprek gaan met 
VVR Leuven over de opwaardering van de 
lijn Diest - Beringen tot een KN lijn. 

De vraag/opmerking wordt doorgegeven. Zelf overleggen met VVR Leuven 
staat vrij, alsook het volgen van de VVRR in Leuven als adviserend lid. 

Beringen  4-11-19 Beringen - Lommel sluit slechts in 1 
richting aan op de trein in Beringen. 

Gegeven de vertrektijden van de NMBS is de huidige overstap vanuit de 
bus zo goed mogelijk vorm gegeven. We blijven vragende partij bij de 
NMBS om de treinen te laten kruisen in Beringen zodat we daar in 2 
richtingen een aansluiting kunnen voorzien. 
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Bocholt 4-11-19 Witte vlek thv Lozen: enkel FN Bij de initiele onderzoek bleek het IP te laag om hier een uurfrequentie te 
rechtvaardigen. 

Bocholt 4-11-19 Witte vlek thv Reppel: geen rechtstreekse 
verbinding met Peer (Agnetencollege) 

Reppel wordt met een functionele lijn (Grote-Brogel - Maaseik H&R) 
verbonden met Bree voor de schoolgaande jeugd. Hier is uitgegaan van 
een vlotte overstap op de lijnen die richting Peer gaan.  

Borgloon 4-11-19 Oplossing vinden in de werkgroepen voor 
de deeldorpen die buiten bediening vallen 

De bediening van de deeldorpen past niet binnen kernnet of aanvullend 
net aangezien dit een lokale kwestie betreft. Bij kernnet en aanvullend net 
wordt gekeken naar bovenlokale verbindingen waar bovendien voldoende 
potentieel is om een reguliere bedienen te voorzien.  

Borgloon 4-11-19 Bedrijvenzone Konings/Lux staat niet op de 
kaart van De Lijn 

Deze opmerking wordt meegenomen en zo snel mogelijk aangepast. 

Borgloon 4-11-19 Bedrijvenzone Kernielerveld staat niet op 
de kaart van De Lijn 

Deze opmerking wordt meegenomen en zo snel mogelijk aangepast. 

Borgloon 15-1-2020 Geen verdere opmerkingen 
 

Bree 4-11-19 Maaseik - Neerpelt nieuw traject: 1) via 
Beek Kerk, Bree Toleikstraat, Bree 
Busstation, Bree Kloosterpoort, Bree 
Opitterpoort; 2) via Beek Kerk, Bree 
Zwembad, Bree Gerdingerpoort, Bree 
Opitterpoort OF Bree Kloosterpoort, Bree 
Busstation; 3) Bree Zwembad, Bree 
Toleikstraat, Bree Busstation, Bree 
Kloosterpoort, Bree Opitterpoort 

Deze opmerking is meegenomen voor verder onderzoek, de conclusie was 
dat mits enkele aanpassingen het Noorden van Bree een betere 
ontsluiting zou kunnen krijgen via de Sportlaan en de Bocholterkiezel. 
Beek zelf wordt nog steeds functioneel bediend. 

Bree 4-11-19 Genk - Bree ook via Kloosterpoort en 
Opitterpoort? 

Vanuit Genk wordt er een vlotte overstap aangeboden in Bree Busstation 
om deze haltes te bereiken. Deze haltes bijkomend rechtstreeks mee 
opnemen in het voorstel zou een langere reisduur opleveren voor 
reizigers richting Bree Busstation en zou bijkomende middelen vereisen. 

Bree 4-11-19 De Sportlaan wordt momenteel 
verwaarloosd. Dit is echter een 
kleinhandelszone type 1 waar heel wat 

Aan deze opmerking wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen door de 
aanpassing op de lijn Maaseik - Neerpelt. 
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

toekomstige ontwikkelingen gepland staan 
(en nu ook al heel wat ontwikkelingen zijn) 

Bree 4-11-19 Leopoldsburg - Bree - Maaseik: overstap 
met Noord-Zuid in Hechtel -> vrees voor 
langere reistijd dan nu (overstap in 
Helchteren). Of overstap in Genk richting 
Hasselt -> hoe ziet die reistijd er dan uit? 

Door de hoge frequentie op de Noord-Zuidas worden vlotte overstappen 
gegarandeerd. Bovendien is er een extra voorstel om Bree rechtstreeks 
met Houthalen te verbinden. 

Bree 4-11-19 Leopoldsburg - Bree - Maaseik zou door 
het éénrichtingsverkeer in Bree op de 
route richting Peer de kleine ring moeten 
rondrijden, hier zou dus een halte in het 
noorden kunnen worden toegevoegd. 
Vraag is alleen of De Lijn het ziet zitten om 
een extra halte (Bree Malta) in te voeren 
op één rijrichting van het traject. 

In principe staan we in het algemeen huiverachtg tegenover haltes in 1 
richting aan te bieden. Dit kost vaak duidelijkheid naar de reiziger toe. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit echter uitgelegd worden. Het geval van 
eenrichtingsverkeer is er daar één van. Echter de beperkte 
(wandel)afstand tot de Opitterpoort (+/- 300m) leidt ertoe dat we niet 
geneigd zijn om op deze vraag in te gaan.  

Bree 4-11-19 Bediening Tongerlo; zelf geen 
tegenvoorstel maar wel een betere 
verbinding met Bree Busstation gevraagd 
(het is tenslotte een deelgemeente). 

Voor de verbinding Bree - Kinrooi is er functioneel aanbod voorzien voor 
Tongerlo. Eventueel extra bediening is te bekijken onder een lager 
gelegen vervoerslaag. 

Bree 4-11-19 Bediening Meeuwen is niet makkelijk 
zonder overstap (het is tenslotte een 
buurgemeente). 

Een rechtstreekse bediening van Meeuwen is functioneel voorzien in de 
lijnen Bree-Meeuwen-Gruitrode - Hasselt en Helchteren-Peer-Bree. 
Tijdens de spitsuren zal een overstap dus niet nodig zijn. Tijdens de 
daluren rekenen we voor deze lokale verbinding eerder op een lokaal 
initiatief. 

Bree 4-11-19 lln. van GO! Onderwijs kunnen na hun 
schooluren geen bus meer nemen richting 
Bree Busstation in de Millenstraat (in het 
voorstel moeten ze opstappen in Bree 
Opitterpoort). Opitterpoort is echter niet 

Lijn (4132) Helchteren - Peer - Bree rijdt via Millenstraat naar Busstation. 
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voozien op zulke grote aantallen 
leerlingen; Millenstraat is beter geschikt. 

Bree 4-11-19 Geen verbinding tussen Bree en 
welzijnscampus Gerkenberg (korte afstand 
is moeilijk voor bejaarden). Dit punt hangt 
samen met de bediening richting 
Meeuwen en zou samen opgelost kunnen 
worden. Hier staan ook 
woonontwikkelingen op de planning 

Specifiek doelgroepenvervoer valt (helaas) niet langer onder de scope van 
het kernnet en aanvullend net, dat gericht is op bovenlokale en 
potentieelhoudende lijnen. Invullig van deze vragen zijn eerder te 
bekijken op een lager gelegen vervoerslaag.  

Bree 4-11-19 Verbinding met ziekenhuis in Genk wordt 
verwaarloosd en kennen geen 
rechtstreekse verbinding 

In het knooppunt van Genk Station is een vlotte overstap mogelijk naar 
het ZOL. Gezien de 15 minutenfrequentie die deze lijn biedt, zal de 
overstap maximaal 15 minuten kunnen bedragen. 

Bree 4-11-19 Verbinding met ziekenhuis in Overpelt 
wordt verwaarloosd (slechts enkele 
rechtstreekse functionele ritten per dag) 

Het Mariaziekenhuis is bereikbaar door middel van een overstap in 
Overpelt. 

Bree 4-11-19 Betere bediening voor bewoond gebied 
ten noorden van Bree? 

Het Noorden van Bree wordt iets beter bediend door de aanpassing in de 
Sportlaan. Bleek blijft daar bovenop nog steeds een functionele bediening 
behouden. Voor het reguliere vervoer is het aangewezen zicht voor te 
verplaatsen richting de N76. 

Diepenbeek 4-11-19 Universitaire campusAmplitude is te laag, 
er rijden 's avonds wel bussen maar die 
voldoen door de lage frequentie niet aan 
de vraag 

De laatste bus van lijn 45, alsook lijn 20a vertrekt om 22u30 richting 
Hasselt. Gezien de  kwartierfrequentie tot 21u30 en nadien 
halfuurfrequentie tot 22u30 lijkt dit ons voldoende.  

Diepenbeek 4-11-19 Kothopper gevraagd, zie ook Hasselt Dit voorstel wordt meegenomen in de herzieningen van het netwerk. 
Diepenbeek  13-1-2020 Geen verdere opmerkingen 

 

Genk 4-11-19 Genk - Houthalen - Beringen niet via 
Hengelhoefstraat - Vogelsberg - Haagsteeg 

Het voorgestelde traject rijdt reeds via G. Lambertlaan en Koerweg. 
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maar via G. Lambertlaan - Koerweg. FN kan 
wel via deze route behouden worden 

Genk 4-11-19 Met betrekking tot de bediening van 
scholen is het goed om na te denken of het 
wenselijk is al de buslijnen nog steeds via 
de Collegelaan te laten verlopen, dan wel 
via de randen (Mosselerlaan en Weg naar 
As) 

In het voorstel wordt de Collegelaan enkel gebruikt voor het functioneel 
aanbod. Verdere aanpassingen (eventueel noodzakelijk voor het stadsnet) 
worden onderzocht. 

Genk 4-11-19 Thorpark kent geen bediening met 
streeklijnen -> goede bediening aan de 
randen is goed 

Thorpark wordt bediend aan de haltes "Weg naar As" en "Hoevezavel". 

Genk 4-11-19 Motivering waarom bepaalde omliggende 
kernen (Zonhoven, Meeuwen, Niel-bij-As, 
Wiemesmeer en Diepenbeek Centrum) 
geen KN of AN krijgen. 

Ooit was er tussen Zonhoven en Genk meer regulier aanbod, dit is 
indertijd teruggeschroefd omwille van gering gebruik. Voor Meeuwen 
geldt dat de lijn Genk - Peer - Pelt (aanvullend net) langs Meeuwen rijdt 
op uurfrequentie. Niel-bij-As blijft fucntioneel bediend op basis van 
telgegevens. Wiemesmeer kan eventueel nog bekeken worden in het 
kader van het stadsnet van Genk, maar wordt in het huidige voorstel 
enkel functioneel bediend. Tenslotte wordt Diepenbeek Centrum op 
uurfrequentie bediend door lijn 36. 

Genk 15-1-2020 Thorpark ontsluiting door bovenlokale 
lijnen 

Uit vorige adviezen van de stad halen wij volgende zin "Concreet willen 
we dus adviseren om een goed aanbod te voorzien van bovenlokale 
verbindingen naar het Thorpark en aan de randen van verschillende 
bedrijventerreinen (netplan bij te sturen op dit vlak of op te vangen 
binnen het G-net)". Op basis hiervan en het voorliggende voorstel rondom 
het G-net gecombineerd met de vlotte overstap in Genk Station 
concluderen wij dat Thorpark voldoende bovenlokale en lokale ontsluiting 
zal kennen. 
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Genk 15-1-2020 Wanneer Genk Zuid en Genk Noord niet 
mee opgenomen worden in het G-net 
dient hiervoor een oplossing gevonden te 
worden met het streeklijnennet. 

Er is een oefening in de maak waarbij voorstellen gedaan worden naar 
mobipuntaansluitingen voor alle regionale bedrijventerreinen. Zoals in 
eerdere adviezen gemeld wordt de bediening van bedrijventerreinen bij 
voorkeur op deze manier in wezen gebracht.  

Genk 17-1-2020 I.v.m. de mogelijke frequentiedaling na 
20h in het voordeel van een langere 
amplitude  wordt er duidelijkheid gevraagd 
over welke lijnen dit zal gaan. Bij voorkeur 
voor alle KN lijnen en afgestemd op de 
uren van de treinuren. 

De concrete invulling van dit algemene principe is nog niet aan bod 
gekomen. Dit zal afhankelijk zijn van de reeds bestaande frequenties en 
de budgettaire implicaties van de omzetting.  

Genk 17-1-2020 Gegarendeerde bediening langs de randen 
van bedrijventerreinen - deze garanatie is 
vandaag te weinig aanwezig. 

 

Genk 17-1-2020 Het college kan niet akkoord gaan met 
besparingen op het G-net, verwacht 
eerder nog ersterking in de avonduren.  

G-net wordt verder afgestemd met het streeklijnen waarbij ook reeds 
frequentieverhogingen zijn voorgesteld. De vraag naar versterking in de 
avonduren wordt verder bekeken voor het ganse net in Limburg. 

Genk 17-1-2020 De vraag naar afstemming met Beleidsplan 
Ruimte Limburg werd tijdens de 
werksessies niet beantwoord. Graag nog 
antwoord. 

Het departement MOW zit op regelmatige basis samen met de afdeling 
Ruimtelijke Planning van de Provincie Limburg om beide planprocessen op 
elkaar af te stemmen.  Martine Baptist van de afdeling Ruimtelijk planning 
is ook adviserend lid van de Vervoerregioraad Limburg. 

Genk 17-1-2020 Graag nog antwoord op de opmerking over 
de slechte leesbaarheid van de 
magnetenanalyse en het onderbelichten 
van een aantal Genkse magneten. 

Op de nieuwe kaarten die dit jaar gemaakt zijn, is inzzomen beter mogelijk 
en is consistentie toegepast in de ongergrond. Dit zou tegemoet moeten 
komen aan de beperkte leesbaarheid van eerdere resultaten. De 
nagelopen benchmark basisbereikbaarheid op basis van de vraagpunten is 
opgenomen in de aanzet voor het OV-plan. Deze verfijning leidt er voor de 
genoemde magneten toe dat ‘Winterslag’ wordt gekwalificeerd als 
aandachtspunt, en de magneten op/rond de Ford-site voldoen in de 
confrontatie van vraag en aanbod. Aandachtspunt daarbij: omdat er ten 
tijde van de toets nog geen planvorming was voor het G- en H-net, zijn de 
bestaande netten gehanteerd voor de toets.  
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Genk 17-1-2020 Graag nog antwoord op de opmerking over 
de verhoging in treinfrequentie die 
gepaard zou moeten gaan met de 
verbetering van het openbaar busvervoer. 

De VVRR Limburg kan er enkel bij de NMBS op aandringen om een 
frequentieverhoging door te voeren.  Op korte termijn is dit niet 
voorzien.  Bij de opmaak van het mobiliteitsplan waar middellange en 
lange termijn doelstellingen zullen in opgenomen worden zal dit zeker wel 
aan bod komen. De NMBS is lid van de VVRR-Limburg. 

Gingelom 4-11-19 uitbreiding lijn 21 via cadans en op P3, R6 
en R7 

Op basis van de magnetenanalyse blijkt dat er geen grote magneten zijn 
op deze assen waardoor het functionele aanbod onvoldoende zou blijken 
ter ontsluting van deze gebieden. Bediening doorheen de dag is eerder 
een lokaal verhaal en zou eventueel verder uitgewerkt kunnen worden 
onder vervoer op maat.  

Gingelom 4-11-19 uitbreiding lijn 41 via cadans en op P3, R6 
en R7 

Op basis van de magnetenanalyse blijkt dat er geen grote magneten zijn 
op deze assen waardoor het functionele aanbod onvoldoende zou blijken 
ter ontsluting van deze gebieden. Bediening doorheen de dag is eerder 
een lokaal verhaal en zou eventueel verder uitgewerkt kunnen worden 
onder vervoer op maat.  

Gingelom 4-11-19 412 verdwijnt? Hoe wordt dan de 
verbinding gemaakt met Wallonië (vb. 
station Waremme)? Advies om ook te 
zorgen voor de verbindingen over de 
taalgrens en ook hier af te stemmen op het 
treinnet 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze lijn in eerste instantie weinig 
gebruik kende en dat het grensoverschrijdend gebruik te verwaarlozen 
was ten opzichte van het gebuik met herkoms én bestemming in 
Wallonië. De aansluting met de trein wordt nu ook geboden via de Lijn 
naar Landen. 

Gingelom 17-1-2020 VOM oplossing voor mensen die naar de 
zaterdagmarkt in Sint-Truiden willen vanuit 
Mielen, Boekhout en Jeuk 

Meenemen naar werksessie VOM 

Halen 4-11-19 Verbinding tussen Zelem en Halen? Dit is een vraag naar een lokale verbinding die niet in de bovenlokale 
scope van kern- en aanvullend net valt. Een oplossing in een lager gelegen 
vervoerslaag lijkt ons meer gepast. 

Halen 4-11-19 Tienen - Diest zou geen zondagdienst meer 
hebben? Terwijl er nu net sprake is van het 
openenen van de winkels op zondag in 
centrumsteden zoals Diest en Tienen. 

Deze vraag is/wordt doorgegeven aan de betrokken vervoerregio. 
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Halen 12-1-2020 Voor lijn Diest - Lummen betere 
afstemming tussen De Lijn en NMBS 

Deze lijn sluit aan op de trein in Diest.  

Halen 12-1-2020 Overleg Herkse scholen en De Lijn 
betreffende de schoollijnen. 

Wij staan hier zeker voor open en zullen hier in het kader van het FN zeker 
contact mee opnemen indien gewenst.  

Ham 4-11-19 Noord-Zuidas tussen Mol en Beringen 
wordt vergeten en is enkel via AN 
ontsloten ifv de scholen. Reistijd loopt op 
doordat we via Leopoldsburg station 
rijden. Kan dit korter? 

De lijn Mol - Beringen rijdt niet via Leopoldsburg Station en is bovendien 
een reguliere lijn met een uurfequentie. 

Ham 4-11-19 Amplitude 302 uitbreiden voor late shift? De mogelijkheid om in bepaalde gevallen (op basis van het karakter van 
de attractiepolen) de frequentie te verlagen tijdens de avonduren in het 
voordeel van een latere avondrit kan onderzocht worden, al moet het 
algemene kostenplaatje in dergelijke gevallen gemonitord worden. 

Ham 4-11-19 Tessenderlo Chemie Ham wordt niet meer 
bediend. Als er geen AN voorzien wordt, 
zal er zeker gezocht moeten worden naar 
VOM 

Uit de laatste onderzoeken (haltetellingen aan Tessenderlo Chemie Ham) 
bleek weinig tot geen gebruik van de bestaande verbindingen. Vragen 
naar verbindingen zullen qua potentieel inderdaad eerder in een lager 
gelegen vervoerslaag terechtkomen.  

Ham 4-11-19 zie nr. 125 maar dan voor ENA 25 Industrieterreinen zullen als apart topic verder bekeken en onderzocht 
worden. Het is alvast heel moeilijk om met regulier aanbod op de juiste 
momenten en de juiste locatie t.o.v. de bedrijven aanbod te garanderen. 

Ham 4-11-19 Geen zicht op haltes die verdwijnen. Dit 
vormt echter een belangrijk deel van het 
verhaal. 

De haltesituatie wordt samen met steden en gemeenten bekeken voor 
het uiteindelijke vervoersplan. 
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Ham 15-1-2020 Vraag naar verklarende nota met reistijd, 
omweg, aansluitingsmogelijkheden voor 
het alternatief voor de snellijnen.  

Het behouden van de snellijnen is geen optie gezien deze vorm van 
lijnvoering tegen het decreet Basisbereikbaarheid ingaat. Er worden 
echter optimalisaties gemaakt betreffende de aansluitingen tussen bus en 
trein. In Diest wordt er aansluiting voorzien op de trein richting Leuven 
met de lijnen Leopoldsburg - Ham -Tessenderlo - Diest, de lijn Hasselt - 
Herk-De-Stad - Halen - Diest en de lijn Lummen - Diest. In Hasselt wordt er 
aansluiting voorzien op de trein richting Antwerpen (5 min. overstaptijd) 
en de trein richting Blankenberghe (14 min. overstaptijd) met de lijn 
Tongeren - Kortessem - Hasselt en de lijn Lommel - Hechtel-Eksel - 
Houtahalen-Helchteren - Zonhoven - Hasselt. Dan wordt er ook in Hasselt 
op de trein richting Mol - Antwerpen aansluiting voorzien met de lijn 
Maasmechelen - Genk - Hasselt. In Genk, tenslotte, wordt er aansluiting 
voorzien op de trein richting Blankenberghe met de lijn Pelt - Peer - 
Oudsbergen - Genk, Bree - Oudsbergen - Genk, de lijn Maaseik - Dilsen-
Stokkem - Genk, Beringen - Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - 
Genk, de lijn Tongeren - Hoeselt - Bilzen - Zutendaal - Genk en de lijn 
Maastricht - Lanaken - Zutendaal - Genk.  

Hamont-Achel 4-11-19 Wijzigingen voor bediening Wico Campus 
Salvator: P2 rit 4 (7u Lommel station) extra 
halte op 't Lo (thv ingang Wico Campus 
Salvator) 

Onder basisbereikbaarheid worden geen varianten meer voorzien in 
cadanslijnen, waardoor er streepjes in de diensregeling zouden komen 
(c.q. de huisige situatie) gezien dit vaak verwarrend is voor de gebruikers. 
Eventueel natraject dient bekeken te worden op een lager gelegen 
vervoerslaag. 

Hamont-Achel 4-11-19 Wijzigingen voor bediening Wico Campus 
Salvator: P2 rit 21 vertrekken vanaf Wico 
Campus Salvator omstreeks 15:50 en rit 
417213 om 16:20; op woensdag om 12:20 

Onder basisbereikbaarheid worden geen varianten meer voorzien in 
cadanslijnen, waardoor er streepjes in de diensregeling zouden komen 
(c.q. de huisige situatie) gezien dit vaak verwarrend is voor de gebruikers. 
Eventueel natraject dient bekeken te worden op een lager gelegen 
vervoerslaag. 

Hamont-Achel 4-11-19 Wat betreft Hasselt station - Hamont Kerk 
is het vreemd dat rit 5 (vertrek 7:08 
Hasselt) eindigt in Peer en niet verder rijdt 

Deze rit is ingelegd in functie van de scholen van Peer. Leerlingen kunnen 
gebruik maken van de rit die om 7h49 aankomt aan WICO Campus 
Salvator. Onder strikte voorwaarden en mits geen verschil in reisweg ten 
opzichte van andere ritten zijn dergelijke ritten mogelijk. 
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tot Hamont en een verbinding geeft met 
Wico Salvator 

Hamont-Achel 17-1-2020 Bij het functioneel maken van Lijn 48 
verbinding Kaulille - Hamont voor WICO 
voorzien met oog voor de schooluren. 

Zie voorstel lijn 48 in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als 
bijlage) 

Hamont-Achel 17-1-2020 Hoe wordt er omgegaan met de 
examenperiodes wanneer Lijn 48 FN 
wordt? 

Dit wordt door de collega's van netwerkplanning per examenperiode 
bekeken. Afgestemde ritten worden verschoven naar noodzakelijke uren.  

Hasselt 4-11-19 Er wordt een plan uitgewerkt om de Elfde-
Liniestraat verkeersvrij te maken 

Voor deze kwestie dient besproken te worden wat de impact zal zijn op 
onze bussen. Zullen zij bijvoorbeeld een uitzondering kunnen verkrijgen? 
Aanpassingen zullen op basis van verder overleg overwogen worden. Als 
de mogelijkheid er zou zijn om de bussen door te laten rijden, zouden we 
dat enkel kunnen toejuichen omdat de haltes in de Elfde-Liniestraat veel 
gebruikt worden en het alternatief een grote omweg met financiële 
implicaties zou zijn. 

Hasselt 4-11-19 Vanuit het zuiden is er geen goede 
verbinding richting campus Elfde-
Liniestraat / Universitaire Campus 
Diepenbeek 

Dit is mogelijk mits een overstap aan Hasselt Station richting Campus 
Diepenbeek en halte Kapermolen met een hoge frequentie verspreid over 
verschillende lijnen. 

Hasselt 4-11-19 FN verbinding tussen Hasselt station en 
Jessa ziekenhuis Campus Salvator. Dit is 
onvoldoende 

Deze verbinding wordt bekeken in het kader van de herziening van het 
stadsnet van Hasselt. 

Hasselt 4-11-19 Jessa ziekenhuis Campus Salvator moet 
ook bediend worden vanuit Zuid-Limburg 

Een rechtstreekse verbinding met het Jessaziekenhuis Campus Salvator 
vanuit het Zuiden is minder interessant voor de reizigers die naar het 
centrum willen. Gezien het grotere potentieel van het Zuiden naar het 
centrum lijkt ons de bereikbaarheid van Campus Salvator beter 
gerealiseerd te worden met een overstap. Eventueel kan het soelaas 
bieden om vanaf de N20 een doorsteek te voorzien richting Salvator 
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waarover natransport gerealiseerd kan worden mits een halte op de N20 
vanuit het Zuiden. 

Hasselt 4-11-19 Diepenbekerweg kent enkel bediening met 
FN. Moet uitgebreid worden omwille van 
nieuw bedrijventerrein dat daar zal 
worden uitgerold.  

Deze vraag zal onderzocht worden in de scope van de herziening van het 
stadsnet van Hasselt. 

Hasselt 4-11-19 Sterk inzetten op P&R in noorden en 
zuiden met HOV richting Hasselt 

P&R Noord (Corda) heeft voldoende verbinding op de Noord-Zuidas, P&R 
Zuid (Salvator) zal bekeken worden in het stadsnet van Hasselt. 
Carpoolparking Hasselt Zuid wordt ook verder bekeken in het kade rvan 
het H-net. 

Hasselt 4-11-19 Station Kermt -> snelle pendel tussen 
stations 

De bediening van Stations die op langere termijn mogelijks pas heropend 
zouden worden, zijn moeilijk nu reeds in te passen in het vervoersplan. 
Indien nodig zullen mogelijke bijsturingen bekeken worden wanneer dit 
feit zich stelt.  

Hasselt 4-11-19 Station S-L-H -> snelle pendel tussen 
stations 

De bediening van Stations die op langere termijn mogelijks pas heropend 
zouden worden, zijn moeilijk nu reeds in te passen in het vervoersplan. 
Indien nodig zullen mogelijke bijsturingen bekeken worden wanneer dit 
feit zich stelt.  

Hasselt 4-11-19 Kothopper gevraagd, zie ook Diepenbeek Dit voorstel wordt meegenomen in de herzieningen van het netwerk. 
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Hasselt 10-1-2020 Verbinding verbeteren tussen Zuid-
Limburg en Campus Elfde-Linie en Uhasselt 

Lijn Kortessem - Campus Diepenbeek werd weerhouden uit de vorige 
opmerkingen. Campus Elfde Linie is bereikbaar via een overlstap in 
Hasselt Station. Eventuele doortrekking van deze lijn naar de Elfde 
Liniestraat zou geen sneller alternatief zijn dan de huidig voorziene opties 
via overstap in Hasselt. Lijn Tongeren - Hasselt of Heers - Wellen - 
Borgloon - Kortessem - Hasselt via de Elfde Linie laten rijden geef een 
onduidelijke heen- en weersituatie. Waardoor in combinatie met de 
frequente en vlotte overstapmogelijkheden in Hasselt Station dit ons nog 
steeds de meest wenselijke optie lijkt. 

Hasselt 10-1-2020 Is het een optie om een volledige 
busstrook aan te leggen op de kleine of 
grote ring in Hasselt? 

Dit is een vraag die best aan AWV gericht wordt, De Lijn ziet hier ook 
voordelen in.  

Hasselt 10-1-2020 Zou de FN lijn tussen Hasselt Station en de 
ziekenhuizen ook Ekkelgaarden, Dorlik en 
Pietelbeek (bedrijventerreinen) kunnen 
opnemen.  

De lijnen van het FN worden tijdens het voorjaar verder geoptimaliseerd. 
Het nut van bediening van bedrijventerreinen door dergelijke lijn wordt 
weliswaar in vraag gesteld gezien de beperkte amplitude en frequentie. In 
het voorliggend voorstel voor het H-net wordt er zowel voor het Dorlik als 
Ekkelgaarden randbediening voorzien.  

Hasselt 10-1-2020 Diepenbeek universiteit opnemen in de 
avondlijn 

Vanuit de campus tot Hasselt Station kan met tot  22:30 vertrekken met 
het huidig voorstel. Hierna is het nog mogelijk om over te stappen op de 
Avondlijn. Deze laatste biedt hierna nog 1 bijkomende rit aan. De 
eventuele verlenging van apmlitudes wordt (zoals gemeld inde vorige 
werksessies) nog herbekeken in het kader van eventuele 
frequentiedalingen na een bepaald uur op lijnen met een 
halfuurfrequentie. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Rijtijd lijn 18a +180 ligt hoger dan vandaag Bedankt voor de opmerking. Gezien de herwerking van de routes van 
lijnen 180 en 18a zullen deze nog onderhevig zijn aan lichte aanpassingen, 
we nemen deze opmerking zeker mee in het nakijken van de nieuwe 
rijtijden in onze systemen. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Wat is de ontsluitingswaarde van deze 
lijn(18a) in het Noorden? Het hoogtepunt 

Dit is een kernnetlijn, deze vereist een zo vlot mogelijke verbinding tussen 
kernen. Voor deze lijnen wordt getracht een zo beperkt mogelijk aantal 
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qua haltes van deze lijn zou in het noorden 
moeten liggen. 

haltes aan te doen (bij voorkeur 1 per kern) om de snelheid zo hoog 
mogelijkte houden. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Don-Boscostraat, halte don bosco college 
willen ze bediend hebben met alle lijnen.  
Daarnaast willen ze de halte Hechtel 
Kruispunt ipv halte Hechtel Welsh 
Guardplein zodat we de molenstraat niet 
meer gebruiken (N-wegen) 

De halte Don Bosco college altijd bedienen is geen optie o.w.v. de 
gestrektheid van de lijnen. Hechtel Kruispunt bedienen i.p.v. Hechtel 
Welsh Guardplein, lijkt ons minder aangewezen omdat dit tot gevolg heeft 
heeft dat de aansluiting met de lijn Leopoldsburg-Maaseik een te 
overbruggen wandelafstand tussen beide haltes zou bedragen. Mogelijks 
kunnen we de halte Kruispunt aan de schoolritten toevoegen aan de 
lijnvoering, al kunnen we daar op heden geen beloftes over doen. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Betere doorstroming van Corda-campus 
tot Hasselt Station 

Hiermee zijn we het zeker eens. Dergelijke opmerkingen nemen we zeker 
mee op in overleggen met de wegbeheerder om op deze manier 
doorstromingswinsten te bekomen. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 stopplaatsen laten verspringen tussen lijn 
18a en lijn 180 

Dit zou de frequentie van beide lijnen naar beneden halen. Het is juist de 
bedoeling om beide lijnen te bundelen om een hogere frequentie te 
voorzien. Bovendien hoeven steden en gemeentes zo minder haltes uit te 
rusten waardoor een betere uitrusting van de haltes mogelijk wordt. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 geen doortochten door Zonhoven met 
18a/180 

Dit is één van de grotere aanpassingen die reeds besproken werden in de 
werksessies. De verbinding tussen Hasselt en Lommel zal in ons herwerkt 
voorstel op de N74 blijven ter hoogte van Zonhoven, op 
halfuurfrequentie. De andere tak (Hasselt - Neerpelt) zal dan weer 
Zonhoven binnenrijden en het centrum bedienen, ook op 
halfuurfrequentie. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 bijkomende haltes nl. Eksel Marktplein 
kapel, Hechtel Verloren Eindstraat, Eksel 
Kerkstraat, Eksel Winnerstraat 

Dit zou de gestrektheid van de lijn negatief beïnvloeden. De keuze voor de 
route over en haltes op de Noord-Zuidas zijn in hun totaal bekeken en 
belangen van lokale reizigers zijn afgewogen tegen die van doorreizende 
reizigers. Het belang van doorreizende reizigers primeert hier, daarom is 
er gekozen voor een beperkt aantal haltes per kern. 
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Hechtel-Eksel 4-11-19 Lijn 180 geen regelmaat in vertrektijd in 
Hasselt 

Terechte opmerking, echter zullen hier op basis van de verwerkte 
opmerkingen nog wijzigingen in gebeuren gezien deze lijnen opgesplitst 
zullen worden in Zonhoven. De tak Hasselt - Lommel zal ter hoogte van 
Zonhoven op de N74 blijven en de tak Hasselt - Neerpelt zal het centrum 
van Zonhoven bedienen.  

Hechtel-Eksel 4-11-19 Lijn 180 Locht bedienen Dit zou de gestrektheid van de lijn negatief beïnvloeden. De keuze voor de 
route over en haltes op de Noord-Zuidas zijn in hun totaal bekeken en 
belangen van lokale reizigers zijn afgewogen tegen die van doorreizende 
reizigers. Het belang van doorreizende reizigers primeert hier, daarom is 
er gekozen voor een beperkt aantal haltes per kern. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Nieuwe route lijn 180, zie ook Lommel en 
Pelt + bijkomende boslandlijn  

Wegens het recreatieve karakter van de voorgestelde Boslandlijn, lijkt dit 
ons eerder een vraag om rekening mee te houden in een andere 
vervoerslaag. Dit is niet de scope van kern- en aanvullend net. Wat betreft 
het andere traject van lijn 180, hier kunnen we wel op ingaan. Vanuit 
Lommel zullen we in het herwerkte voorstel rijden via de N71 en N74 in 
plaats van via de N715. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 lijn 58, geen regelmaat in vertrekuren  + op 
weekendnamiddag geen aansluiting op lijn 
302 

Lijn 58 is opgebouwd in Beringen om de treinaansluiting en 
busaansluitingen daar te kunnen garanderen. Elke aansluiting met lijn 302 
hiervan is louter toevallig en kan niet gegearandeerd worden. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 snellijnen: indien er betere en vlottere 
spoorontsluitingen zijn richting Brussel en 
Leuven kunnen deze lijnen afgeschaft 
worden + voldoende gratis 
parkeerplaatsen voorzien aan de stations 

Ons voorstel houdt rekening met de huidige treinverbindingen. Eveneens 
is er optimaal gekeken naar aansluitingen om de snellijnen op te vangen. 
We zijn uiteraard ook vragende partij naar betere spoorontsluitingen in 
Limburg. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Lijn 302: Don Bosco-college bedienen; 
eventueel met enkel de ritten rond de 
schooluren 

Het Don Bosco college bedienen zou een te grote omrijfactor betekenen 
op lijn 302. Het noodzakelijke natransport blijft echter relatief beperkt 
(1,3 km), dit voor een doelgroep die dergelijke afstanden in normale 
omstandigheden wel aankan. 
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Hechtel-Eksel 4-11-19 lijn 302 geen regelmaat in vertrekuren + 
amplitude op zondag is te beperkt 

Deze lijn is opgebouwd in Leopoldsburg met het oog op een aansluiting 
met de lijn uit Diest. Op deze locatie zal de regelmaat in vertrekuren te 
zien zijn in de dienstregeling. Wat betreft de amplitude op zondag werden 
we geconfronteerd met de budgetneutraliteit. Ten gevolge van eerdere 
besparingen in de weekends hadden we hier reeds weinig speelruimte. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Lijn Maaseik-Bree-Peer-Leopoldsburg Rit 5 
en 7 stopt niet in Don Bosco, als je de rit 5 
min. vervroegd, kan je ze doortrekken tot 
Don Bosco 

Alle drie de aanvoerritten van deze lijn zijn afgestemd op een specifieke 
school. Wanneer we alle ritten zouden doortrekken tot Don Bosco zouden 
de laatste ritten meer voorkeur genieten van de scholieren waardoor de 
capaciteit voor scholieren uit Bree en Peer in het gedrang zouden komen.  

Hechtel-Eksel 4-11-19 Lijn Maaseik-Bree-Peer-Leopoldsburg Rit 
22 zou best 5 min. later vertrekken 

Indien we deze rit zouden verlaten zou de wachttijd voor de scholieren in 
Leopoldsburg nog meer toenemen. Deze is nu reeds om en bij de 30 
minuten. Het functionele net wordt in samenspraak met steden en 
gemeenten nog geoptimaliseerd in het voorjaar van 2020. Eventueel kan 
dan samen met Leopoldsburg bekeken worden hoe wenselijk het is om de 
schooluren meer op elkaar af te stemmen. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Stopplaatsen Oefenplein en Vliegveld 
zinvol op schoolritten? Schrappen?; 
bijkomende halte in dorpstraat?  

Haltespreiding zal begin 2020 in samenwerking met de steden en 
gemeenten bekeken worden. 

Hechtel-Eksel 4-11-19 Lijn Tessenderlo-Leopoldsburg -Bree rit 25 
en 27 vertrekken te laat voor de 
aansluiting op lijn 58; idem op vrijdag rit 23 

Ritten 25 en 27 kunnen niet verlaat worden omwille van de schooluren 
van het Don Boscocollege en lijn 58 verknoopt in Beringen Station. 
Omwille van het bovenlokaal karakter van deze knoop kan ook hiermee 
niet geschoven worden. 

Hechtel-Eksel 14-1-2020 Lijn 180 via ziekenhuis Overpelt Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
Hechtel-Eksel 14-1-2020 Rechtstreekse verbinding Lommel - Pelt Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
Hechtel-Eksel 14-1-2020 Snelheid van gebundelde lijnen 180 en 181 

wordt teniet gedaan door de passage door 
Zonhoven centrum en bijkomende 
stopplaatsen in Houthalen Centrum 

Het snelheidsverlies in Zonhoven en Houthalen overstijgt in geen geval 
het snelheidsverlies dat de doorkomst van lijnen 180 en 181 aan Overpelt 
Ziekenhuis veroorzaakt. Het bekomen van deze doortocht ten koste van 
bereikbaarheid van Zonhoven en Houthalen-Helchteren lijkt ons niet 
wenselijk gezien deze weinig rekening houdt met het bovenregionale 
aspect binnen basisbereikbaarheid. 
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Hechtel-Eksel 14-1-2020 Hoofddorp Eksel heeft geen busverbinding Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
Hechtel-Eksel 14-1-2020 Ontsluiting Lindel Hoeven Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
Herk-de-Stad 4-11-19 Reguliere verbinding tussen Sint-Truiden - 

Herk-de-Stad Lummen 
De verbinding tussen Herk-De-Stad en Lummen is opgenomen als 
uurfrequentie in het herwerkte netwerkvoorstel. De verbinding Sint-
Truiden - Herk-De-Stad is echter niet weerhouden. Deze lijn heeft ooit 
bestaan en is destijds door gering gebruikt afgebouwd. 

Herk-de-Stad 4-11-19 Lijn Hasselt-Herk-de-Stad-diest niet meer 
via Berbroek en Spalbeek  

Dit is een terechte opmerking gezien het om een kernnetlijn gaat en de 
gestrektheid voorop staat. Gezien de beperkte afstand tot de N2 kunnen 
we hier zeker mee akkoord gaan. 

Heusden-Zolder 4-11-19 Verbinding Heusden en Meeuwen over de 
N719  

Deze opmerking wordt mee opgenomen. In het herwerkte voorstel wordt 
er een lijn voorzien tussen Bree en Houthalen waarbij in Houthalen een 
overstap gegarandeerd wordt richting Beringen via Heusden. 

Heusden-Zolder 4-11-19 Is er rekening gehouden met de reeds 
aangelegde toegankelijke haltes, is er 
compensatie voorzien voor deze niet-
toegankelijke haltes 

Gedetailleerde uitwerking van haltespreiding wordt begin 2020 nog 
verder opgenomen met steden en gemeenten. Van compensatie is 
vooralsnog geen sprake. 

Heusden-Zolder 4-11-19 Lijn Genk-Heusden-Beringen: aansluiting 
met de trein voorzien in Heusden Station  

De verbinding Genk-Beringen kent verschillende potentiële 
aansluitknopen: Beringen (NMBS), Heudsen (NMBS), Houthalen (Noord-
Zuid as) of Genk (NMBS). Genk Station wordt als knooppunt behouden 
vanwege de brede waaier aan bovenlokale aansluitingsmogelijkheden 
(trein en bus). 

Heusden-Zolder 4-11-19 Lijn Hasselt-Lummen-Heusden-Houthalen 
in de spits half u freq + bredere amplitude 
voor ploegenstelsel + KN-lijn? 

Deze lijn kon niet worden opgenomen in het kernnet omwille van de 
omrijfactor. Wat betreft het verbreden van de amplitude voor 
ploegenstelsel: industrieterreinen zullen als apart topic verder bekeken en 
onderzocht worden. Het is alvast heel moeilijk om met regulier aanbod op 
de juiste momenten en de juiste locatie t.o.v. de bedrijven aanbod te 
garanderen. In het herwerkte voorstel wordt deze lijn overigens ook 
geknipt ter hoogte van Lummen en wordt de reguliere verbinding tussen 
Lummen en Hasselt niet langer voorzien. 
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Heusden-Zolder 4-11-19 Lijn Hasselt-Lummen-heusden-houthalen 
in aansluiting zetten in transferium 
Heusden 

Deze lijn staat reeds in aansluiting in Lummen op de lijn Diest - Lummen - 
Beringen. Het bedienen van het transferium Heusden zou bovendien ook 
een surplus aan kilometers betekenen met bijbehorende financiële 
gevolgen. 

Heusden-Zolder 4-11-19 Functionele lijn Kiewit -Zolder doortrekken 
via ringlaan, stationsstraat, via ziekenhuis, 
college naar transferium om zo ook 
aanbod naar College Heusden te voorzien 

De ritten die voorzien zijn op deze lijn, staan in functie van de scholen in 
Kiewit en gaan dus per definitie tegen de voorgestelde rijrichting in. 
Concreet komt dit voorstel dus neer op een geheel nieuwe functionele 
lijn.  

Heusden-Zolder 4-11-19 Functionele Lijn Viversel-Helchteren ook 
doortrekken tot Bolderberg 

Op basis van het gering gebruik is beslist om deze lijn te beperken tot 
Viversel Kerk. 

Heusden-Zolder 4-11-19 Lindeman op welke basis wordt dit niet 
meer bediend? Hier wonen veel kansarme 
gezinnen zonder wagen. 

Vanuit Lindeman is er een voortransport van ongeveer anderhalve 
kilometer nodig tot aan het ziekenhuis, waar ook om het halfuur een 
kernnetlijn (Genk -Beringen) halteert. Omwille van het gestrekte karakter 
van kernnetlijnen is een afbuiging via Lindeman niet gewenst. Een 
rechtstreeks alternatief voor deze lokale verbinding wordt desgewenst 
best bekeken op een lager gelegen vervoerslaag. 

Heusden-Zolder 4-11-19 Waarom wel nog 5 functionele 
verbindingen door Eversel en geen over de 
kanaalweg, is hier geen efficiëntere 
oplossing?  

Dit zijn bestaande functionele lijnen in Eversel. Het gaat hier om goed 
gebruikte lijnen met voldoende potentieel (meer dan via de Kanaalweg). 
Eventueel kunnen hier nog lichte aanpassing in aangebracht worden begin 
2020, wanneer de efficiëntieoefening van de functionele verbindingen 
gemaakt wordt. 
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Heusden-Zolder 14-1-2020 Ontsluiting Fransiscus Ziekenhuis en 
mijnsite Zolder Mijn met Noord en Oost 
Limburg en beperkte aandacht voor 
mobipunt aan Heusden Station zijn 
gemiste kans 

De verbinding Genk-Beringen kent verschillende potentiële 
aansluitknopen: Beringen (NMBS), Heudsen (NMBS), Houthalen (Noord-
Zuid as) of Genk (NMBS). Genk Station wordt als knooppunt behouden 
vanwege de brede waaier aan bovenlokale aansluitingsmogelijkheden 
(trein en bus). Het ziekenhuis kent een ruime bediening met volgende 
lijnen: Genk - Beringen (KN 30'), Lummen - Houthalen (AN 60'), Meeuwen 
- Heusden (functioneel), Eversel - Helchteren (functioneel), Diest - 
Lummen - Heusden (functioneel), Meulenberg - Beringen (functioneel) en 
Viversel - Helchteren (functioneel). Zolder Mijn wordt onsloten door 
volgende lijnen:  Genk - Beringen (KN 30'), Lummen - Houthalen (AN 60'), 
Meeuwen - Heusden (functioneel), Eversel - Helchteren (functioneel), 
Meulenberg - Beringen (functioneel) en Viversel - Helchteren 
(functioneel). 

Hoeselt 4-11-19 Lijn Tongeren - Genk niet via Zutendaal wel 
via Genk-Zuid met 1 à 2 haltes in Genk-
Zuid en VOM voorziet de verdere 
bediening van de bedrijven 

Industrieterreinen zullen als apart topic verder bekeken en onderzocht 
worden. Het is alvast heel moeilijk om met regulier aanbod op de juiste 
momenten en de juiste locatie t.o.v. de bedrijven aanbod te garanderen. 

Hoeselt 4-11-19 Hasselt - Bilzen - Maastricht: kruispunt 
Nierstraat x Steenweg aanpassen en 
doorstroming verbeteren. 

Deze vraag zal opgenomen worden in het dossier van 
doorstromingsmaatregelen die wenselijk/noodzakelijk zijn naar aanleiding 
van het uiteindelijke vervoersplan. 

Hoeselt 4-11-19 Goede overstapmogelijkheid nodig in 
Bilzen naar o.a. Hasselt 

De overstap in Bilzen wordt reeds voorzien in het voorstel. Bovendien is er 
uitgegeaan van een 15 minuten frequentie tussen Bilzen en Hasselt 
waardoor de wachttijden nooit hoog op kunnen lopen. Daarnaast is er ook 
een treinverbinding tussen Bilzen en Hasselt. 

Hoeselt 17-1-2020 Geen verdere opmerkingen 
 

Houthalen-
Helchteren 

4-11-19 Sterke oost-westverbinding Genk-
Houthalen -Heusden en Genk-Helchteren- 
Heusden op 30 min. freq 

De lijn Genk - Houthalen - Beringen voldoet hier deels aan. Voor de 
verbinding met Helchteren is wel een overstap noodzakelijk. De reizigers 
vanuit Helchteren kunnen zich verplaatsen tot Houthalen en daar 
overstappen op deze as. De verbinding Genk - Beringen heeft 
verschillende potentiële aansluitknopen: Beringen (NMBS), Heusden 
(NMBS), Houthalen (Noord-Zuidas) en Genk (NMBS). 
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Houthalen-
Helchteren 

4-11-19 Toeristische centra moeten bereikbaar 
blijven 

Vervoer met recreatieve doeleinden zal zich eerder afspelen op lager 
gelegen vervoerslagen in plaats van het kern- en aanvullend net. 

Kinrooi  13/01/2020 Zeker in de piekuren verbinding tot 
Molenbeersel voorzien 

Deze functionele lijn is reeds voorzien: lijn Maaseik - Kinrooi - 
Molenbeersel. 

Kinrooi, Dilsen-
Stokkem 

 
Functionele lijn naar Stedelijke Humaniora 
Dilsen vanuit regio Opoeteren, Oplabbeek 
en As. 

FN wordt verder geoptimaliseerd in het voorjaar. Dan kunnen we bekijken 
of hiervoor nog marge is.  

Kinrooi, Dilsen-
Stokkem, 
Maaseik 

13/01/2020 Maaseik - Dilsen - Genk op 
halfuurfrequentie met 1x per uur 
rechtstreeks doorrijden tot Hasselt.  

IP onderzoek wijst uit dat er onvoldoende potentieel is om deze lijn te 
upgraden tot 30' frequentie. De noodzaak van bijkomende frequentie 
tussen Dilsen en Genk kan onmogelijk aangetoond worden met objectieve 
parameters. Wat betreft het 1x per uur doorrijden tot Hasselt wensen wij 
onze bezwaren te herhalen. Gezien de grote frequentie tussen Hasselt en 
Genk (10min) wordt de overstaptijd in Genk Station zeer beperkt. Dit 
garandeert altijd een vlotte overstap en is in lijn met de principes van 
basisbereikbaarheid. Wij adviseren dus ten stelligste om deze lijn 
maximaal op uurfrequentie aan te houden en mogelijks te kijken naar de 
budgettaire mogelijkheden om in de spits over te gaan op halfuur 
frequentie. Gezien de context van budgetneutraliteit lijkt het ons 
opportuun om een bovenregionale kijk voorop te stellen en eerst te 
voldoen aan de noden waar het potentieel wel aanwezig is.  

Kinrooi, Dilsen-
Stokkem, 
Maaseik 

13/01/2020 Maasshuttle doortrekken tot Kessenich en 
Stokkem mee opnemen.  

Deze doortrekking zorgt voor een daling in IP van 6687 naar 5588. Uit de 
resultaten blijkt dat er een zeer kleine vervoersspanning zit tussen 
Kessenich en Maaseik (IP 308). Wij zijn dus niet geneigd in te gaan op dit 
voorste, bovendien is deze verbinding reeds voorzien in het FN. 

Kinrooi, Dilsen-
Stokkem, 
Maaseik 

13/01/2020 Stokkem mee opnemen in Maasshuttle Gezien de omrijfactor die deze wijziging met zich meebrengt (en dus ook 
budettaire impact) wensen we in combinatie met het geringe potentieel 
de oorspronkelijke route van de Maasshuttle te behouden. In een lager 
gelegen vervoerlaag kan eventueel aanvoer vanauit Stokkem op deze 
Shuttle overwogen worden.  
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Kinrooi, Dilsen-
Stokkem, 
Maaseik 

13/01/2020 Behoud van de snellijnen.  Het behouden van de snellijnen is geen optie gezien deze vorm van 
lijnvoering tegen het decreet Basisbereikbaarheid ingaat. Er worden 
echter optimalisaties gemaakt betreffende de aansluitingen tussen bus en 
trein. In Diest wordt er aansluiting voorzien op de trein richting Leuven 
met de lijnen Leopoldsburg - Ham -Tessenderlo - Diest, de lijn Hasselt - 
Herk-De-Stad - Halen - Diest en de lijn Lummen - Diest. In Hasselt wordt er 
aansluiting voorzien op de trein richting Antwerpen (5 min. overstaptijd) 
en de trein richting Blankenberghe (14 min. overstaptijd) met de lijn 
Tongeren - Kortessem - Hasselt en de lijn Lommel - Hechtel-Eksel - 
Houtahalen-Helchteren - Zonhoven - Hasselt. Dan wordt er ook in Hasselt 
op de trein richting Mol - Antwerpen aansluiting voorzien met de lijn 
Maasmechelen - Genk - Hasselt. In Genk, tenslotte, wordt er aansluiting 
voorzien op de trein richting Blankenberghe met de lijn Pelt - Peer - 
Oudsbergen - Genk, Bree - Oudsbergen - Genk, de lijn Maaseik - Dilsen-
Stokkem - Genk, Beringen - Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - 
Genk, de lijn Tongeren - Hoeselt - Bilzen - Zutendaal - Genk en de lijn 
Maastricht - Lanaken - Zutendaal - Genk.  

Kortessem 4-11-19 Bediening door de dag richting universiteit 
Diepenbeek nodig 

Verder potentieelonderzoek is aangevraagd bij de collega's van 
Mobiliteitsonderzoek. Resultaten worden zo snel mogelijk besproken. 

Kortessem 4-11-19 Vlotte en frequente verbindingen naar 
station Hasselt én Diepenbeek zijn 
noodzakelijk 

Vanuit Kortessem is er een 30 minutenfrequentie richting Hasselt Station. 
Wat Diepenbeek Station betreft is de vraag naar potentieel 
berekeneningen doorgegeven aan de collega's van Mobiliteitsonderzoek. 
Resultaten worden zo snel mogelijk besproken. 

Kortessem 4-11-19 Aanbod uitbreiden na 20u De mogelijkheid om in bepaalde gevallen (op basis van het karakter van 
de attractiepolen) de frequentie te verlagen tijdens de avonduren in het 
voordeel van een latere avondrit kan onderzocht worden, al moet het 
algemene kostenplaatje in dergelijke gevallen gemonitord worden. 

Kortessem 4-11-19 Overstapmogelijkheden in Hasselt station 
richting PXL en Universiteit zo goed 
mogelijk op elkaar afstemmen 

Door de hoge frequentie van diverse verbindingen tussen Hasselt Station 
en de universiteit zijn wachttijden aan Hasselt Station reeds beperkt. 
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Kortessem 4-11-19 Rechtstreekse cadansverbinding richting 
Genk 

Vanuit Kortessem is er een 30 minutenfrequentie richting Hasselt Station. 
In het huidige voorstel wordt er verwezen naar een overstap richting 
Genk. Wat de rechtstreekse verbinding tussen Kortessem en Genk betreft 
is de vraag naar potentieel berekeneningen doorgegeven aan de collega's 
van Mobiliteitsonderzoek. Resultaten worden zo snel mogelijk besproken. 

Kortessem 4-11-19 inrichting Mobipunt thv kruising N20 en 
N76 

In het voorjaar van 2020 wordt er samen met steden en gemeenten 
gekeken naar de halte situatie en naar de mogelijke locacties van 
Mobinpunten. Deze vraag zal hierin meegenomen worden. 

Lanaken 4-11-19 Verbinding Lanaken - Tongeren Verder onderzoek wijst uit dat de verplaatsingsstromen tussen Lanaken 
en Tongeren eerder gering zijn, hetgeen een reguliere lijn niet kan 
rechtvaardigen. 

Lanaken 4-11-19 Aparte verbinding CC tussen en scholen Het huidige voorstel is een schets van hoe het op heden reeds verloopt 
met een deel van de lijnen tussen Lanaken Cultureel Centrum en de 
scholen. Wij zullen in verder onderzoek opnemen of er een mogelijkheid 
is om een eenduidige situatie ana te bieden door deze vast op te nemen 
in alle lijnen en hier later op terugkomen. 

Lanaken 4-11-19 Verbinding richting Rekem OPZ + MM 
Village (lijn 64): regulier houden? 

Een verbinding tussen Lanaken en Maasmechelen Village wordt voorzien 
op halfuurfrequentie via de N78. Helaas rijdt deze niet rond via Rekem 
OPZ, waardoor er een voor- of naverplaatsing van ongeveer 2 km 
overblijft. 

Lanaken 4-11-19 Bediening in halte Kiezelweg Veldwezelt in 
plaats van Lindestraat 

Bij de herwerking van het netwerkvoorstel zal hiermee rekening 
gehouden worden en zal de betrokken functionel lijn op de N78 blijven. 

Lanaken 4-11-19 Tussen Lanaken en Maastricht dezelfde 
route nemen? 

Deze opmerking zal in acht genomen worden bij de herwerking van ons 
netwerkvoorstel. 

Lanaken 13/01/2020 Alternatief uitwerken voor bediening OPZ 
Rekem dat wegvalt door schrapping lijn 64 

OPZ Rekem ligt op 1,7 km afstand van de N78. Eventueel kan er in de 
vorm van een oplossing op maat gekeken worden om het OPZ te feederen 
vanaf de N78.  

Lanaken 
 

Ontsluiting bedrijventerrein Smeermaas 
(Europark) - eventueel met mobipunt 

Meenemen naar de werksessies haltes (mobipunten). 

Leopoldsburg 14-1-2020 Geen verdere opmerkingen 
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Lommel 4-11-19 Nieuwe route lijn 180, zie ook Pelt en 
Hechtel-Eksel + bijkomende boslandlijn + 
voorwaarde: haltes in Houthalen en 
Zonhoven schrappen 

Wegens het recreatieve karakter van de voorgestelde Boslandlijn, lijkt dit 
ons eerder een vraag om rekening mee te houden in een andere 
vervoerslaag. Dit is niet de scope van kern- en aanvullend net. Wat betreft 
het andere traject van lijn 180, hier kunnen we wel op ingaan. Vanuit 
Lommel zullen we in het herwerkte voorstel rijden via de N71 en N74 in 
plaats van via de N715. 

Lommel 4-11-19 lijn 180: Enkel door het schrappen van de 
haltes in Zonhoven en Houthalen kan een 
sneldienst gerealiseerd worden + Haltes 
Lommel donkerstraat en autoweg moeten 
behouden blijven + halte toevoegen op 
industrieterrein Kristalpark 

In het herwerkte voorstel zal de verbinding vanuit Lommel richting Hasselt 
ter hoogte van Zonhoven via de N74 gebeuren. Voorts hanteren we 
slechts enkele haltes per kern voor deze snelle verbinding. Zoals 
besproken tijdens de werksessie: de ontsluiting van Kristalpark zal 
gebeuren via Mobipunt Lommel Station. Het verleggen van kernnet naar 
het Kristalpark is niet haalbaar vanwege de kosten van de inzet van deze 
lijn in verhouding tot het reizigerspotentieel.  

Lommel 4-11-19 lijn 180: op piekmomenten zijn er minder 
ritten voorzien dan vandaag, deze ritten 
zitten allemaal vol. 

Klopt, in de ochtendspits zijn er in het voorstel 2 ritten minder richting 
Hasselt. Deze zijn in functie van het gebruik samengevoegd. 

Lommel 4-11-19 Lijn 58: reistijd neemt beperkt toe maar 
alles blijft hetzelfde, hoe kan dit 

In het voorstel krijgen de lijnen die verknopen in Beringen 2 minuten extra 
buffer aan Beringen Station, dit om de werking van het knooppunt te 
optimaliseren. 

Lommel 4-11-19 Lijn 58: minder ritten in de avondspits + 
laatste rit van Lommel naar Beringen op 
zaterdag geschrapt 

De verklaring hiervoor is te vinden in de verwevenheid van functioneel en 
regulier aanbod op deze lijn in de huidige situatie. In de toekomstige 
situatie zijn functionele lijnen echter volledig afzonderlijk terug te vinden. 
Op de reguliere lijnen wordt de frequentie in een reguliere cadans 
aangeboden. Het aanbod is zodanig dat op voorhand geen 
capaciteitsproblemen verwacht worden. Amplitudes worden in een latere 
fase bekeken in functie van frequentievermindering in de avonduren van 
lijnen die nu 30 minutenfrequentie hebben. 

Lommel 4-11-19 WICO wordt niet meer bediend met de 58 De halte "Sportcentrum" wordt wel bediend door lijn 58. Deze ligt op 
250m wandelafstand van het WICO. Een beschouwing welke haltelocatie 
van deze twee hier praktisch het best past is gewenst. 



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  43 

Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Lommel 4-11-19 Lijn 84 inkrimping amplitude, laatste bus 
zou een uur vroeger toekomen dan huidig, 
wat is de motivatie? 

Toekomend in Lommen vanuit Hamont-Achel eindigt deze lijn in ons 
voorstel 1 uur later van in het huidige net. Toekomend in Lommen vanuit 
Mol/Geel behoort tot de vervoerregio Kempen. De vraag wordt gesteld 
aan de collega's. 

Lommel 4-11-19 Lijn 84 wordt op schooluren gebruikt door 
scholieren uit Lommel die in Mol gaan 
scholen, een overstap is niet gewenst 

Onder basisbereikbaarheid gaan we uit van de gelaagdheid van de 
netwerken. Knooppunten en overstapbewegingen zijn daarbij van groot 
belang. Het invoeren of behouden van rechtstreekse verbindingen van 
overal naar overal zijn uit den boze.  

Lommel 4-11-19 vragen meer duidelijkheid over lijn 
Kempen nl. dienstregelingen en 
haltelijsten 

Deze vraag wordt doorgegeven aan de collega's van de betrokken 
vervoerregio. Voor grensgemeenten staat het vrij om ook daar 
vervoerregioraden te gaan volgen. 

Lommel 4-11-19 Lommel bediening scholen + Hamont-
Lommel Provil: ritten geschrapt -> 
waarom? 

Lommel bediening scholen blijft een functionele lijn in ons voorstel met 
evenveel ritten dan in de huidige situatie. De ritten afgestemd op Lommel 
Provil zijn terug te vinden in de functionele lijn genaamd Hamont - 
Lommel Provil met evenveel ritten als in de huidige situatie. 

Lommel 4-11-19 Mol -wezel - neerpelt: kan niet beoordeeld 
worden omdat er nog onduidelijk is welke 
haltes er nog bediend worden door de AN-
lijn van de kempen 

Deze vraag wordt doorgegeven aan de collega's van de betrokken 
vervoerregio. Voor grensgemeenten staat het vrij om ook daar 
vervoerregioraden te gaan volgen. 

Lommel 13-1-2020 Rechtstreekse verbinding gevraagd tussen 
Lommel en Peer over de Kiefhoekstraat 

Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
- de bijkomende ontsluiting die dergelijke lijn met zich zou brengen zou 
slechts een meerwaarde bieden voor de Kiefhoekstraat. IP berekeningen 
tonen ook aan dat het potentieel zich eerder in de laag van VOM situeert 
(774). Echter, de N746 wordt op 30’ frequentie bediend door lijn Beringen 
– Lommel. De verbinding Lommel met Peer kan via een overstap in 
Hechtel gebeuren met de lijn Lommel – Hasselt naar lijn Leopoldsburg – 
Maaseik. Gezien de schaarse bebouwing t.h.v. de Kiefhoekstraat lijkt 
bijkomende bediening in het kader van alle mogelijk verplaatsingen niet 
opportuun.  

Lommel 13-1-2020 Rechtstreekse verbinding Lommel - Pelt 
(met ziekenhuis Pelt) 

Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
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Lommel 13-1-2020 Passage van Zonhoven en Houthalen-
Hechteren met de lijn Hasselt - Lommel is 
niet gewenst. Behoud van 2 geschrapte 
haltes in Lommel mogelijk maken.  

Het snelheidsverlies in Zonhoven en Houthalen overstijgt in geen geval 
het snelheidsverlies dat de doorkomst van lijnen 180 en 181 aan Overpelt 
Ziekenhuis veroorzaakt zeker niet in combinatie met de bediening van 2 
extra haltes in Lommel. Het bekomen van deze doortocht ten koste van 
bereikbaarheid van Zonhoven en Houthalen-Helchteren lijkt ons niet 
wenselijk gezien dit ook tegen het bovenregionale karakter van de lijn 
ingaat. 

Lommel 13-1-2020 Extra spitsrit van Hasselt naar Lommel om 
16:00 en 1 van Lommel naar Hasselt rond 
7:00. 

Uit de tellingen van 2017 blijkt dat voor de ritten van Lommel naar Hasselt 
(6:52 en 6:57) er op 1 teldag 34 en 35 reizigers zaten en voor de andere 
teldag dit er 51 en 34 waren. Wanneer we beide ritten samen nemen 
overstijgt de gezamelijke bezetting op geen enkel moment de 75. Dit 
betekent dat een gelede bus meer dan voldoende capaciteit aanbiedt. 
Voor de ritten van Hasselt naar Lommel (15:57 en 16:03) tellen we op 1 
dag 67 en 47 reizigers en op de andere dag 32 en 74 reizigers, waarbij de 
gezamelijke bezetting nooit hoger ligt dan 80 personen. Ook hiervoor zal 
een gelede bus volstaan. Voor beide gevallen is er dan zelfs nog 
groeimarge. 

Lommel 13-1-2020 Halte WICO behouden Wij wensen bij ons standpunt te blijven dat de halte WICO college en de 
halte Sportcentrum op slechts 250m wandelafstand zijn gelegen. Op 
dergelijk korte afstanden haltes behouden is in strijd met de principes van 
basisbereikbaarheid: een beschouwing welke haltelocatie hier het best 
past is dus gewenst. 

Lommel 13-1-2020 Aansluiting 2 delen van lijn 84 (Limburg en 
Kempen) op elkaar aan Lommel Kerk 

Zie slides Team MOW Light - te bespreken 

Lummen 4-11-19 Bediening Meldert Meldert kent functionele bediening in relatie tot Tessenderlo en Lummen. 
Deze laatste functionele lijn biedt aanslutiing op een cadanslijn richting 
Diest, Beringen, Houthalen en Hasselt en sluit ook aan op een functionele 
lijn richting Herk-De-Stad. 

Lummen 15-1-2020 Aanvullende lijn richting Hasselt behouden 
en niet vervangen door Lummen - Herk-
De-Stad 

Deze wordt behouden. Lummen - Hasselt behoud zijn uurfrequentie en 
Lummen - Herk-De-Stad blijft een functionele lijn.  
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Lummen 15-1-2020 Zowel deelgemeente Meldert als Linkhout 
dienen ontsloten te worden zowel richting 
Lummen als richting Diest Station. 

Uit het IP onderzoek blijkt dat de verbinding Lummen - Meldert - Schaffen 
- Diest vooral een meerwaarde biedt in de spitsuren en dat ophoging tot 
een cadanslijn geen bijkomende reizigers oplevert. In dat kader zouden 
we eerder kiezen om deze lijn FN te houden.  

Lummen 15-1-2020 FN via Genebos dient ingericht te worden 
als verbinding tussen scholen Lummen, 
Heusden-Zolder en Ziekenhuis Heusden-
Zolder. 

Dergelijke FN lijn is mee opgenomen in het voorstel. Het FN wordt later 
nog verder geoptimaliseerd. 

Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 Lijn 145 beperken tot Eisden -> niet meer 
doortrekken tot Maaseik 

Op basis van de binnengekomen vragen en opmerkingen is het gehele 
netwerkvoorstel in het Maasland herbekeken. De route zoals voorgesteld 
door de POM wordt hierbij grotendeels weerhouden door een 
herschikking van het reeds voorgestelde aanbod. Waarbij deze lijn 
inderdaad geknipt werd in Maasmechelen. 

Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 invoering nieuwe lijn Kinrooi - Maaseik  - 
Dilsen - Hasselt (rijtijd: 60' + 30'freq. Spits 
en 60' freq. Dal) 

Op basis van de binnengekomen vragen en opmerkingen is het gehele 
netwerkvoorstel in het Maasland herbekeken. De route zoals voorgesteld 
door de POM wordt hierbij grotendeels weerhouden door een 
herschikking van het reeds voorgestelde aanbod. Hierbij werd ook een 
bijkomende snelle verbinding gerealiseerd vanuit Dilsen-Stokkem naar 
Genk. Op deze manier wordt althans gedeeltelijk tegemoet gekomen aan 
deze vraag. 

Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 Snelbussen behouden De afschaffing van de snellijnen is voorgesteld omdat deze ingaan tegen 
de principes die ten grondslag liggen aan basisbereikbaarheid. Hierover is 
nog geen definitieve beslissing gevallen, conform de rest van het 
netwerkvoorstel. Er zijn echter wel alternatieven in het voorstel 
opgenomen om snel vanuit Maaseik en Dilsen-Stokkem naar Genk te 
kunnen gaan, van waaruit overstappen op de trein mogelijk zal zijn 
conform basisbereikbaarheid. 
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Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 huidige lijn 61 (functioneel) uitbouwen tot 
reguliere lijn (60'). Start in Kinrooi zodat 
alle maaslandse gemeenten ontsloten 
worden. Goede overstapmogelijkheid op 
bus richting Maastricht. Goede 
overstapmogelijkheid vanuit Stokkem op 
lijn 11 van het KN. Rekem OPZ 
meenemen? 

Op basis van de binnengekomen vragen en opmerkingen is het gehele 
netwerkvoorstel in het Maasland herbekeken. De route zoals voorgesteld 
door de POM wordt hierbij grotendeels weerhouden door een 
herschikking van het reeds voorgestelde aanbod. Hierdoor komt er een 
rechtstreekse verbinding tussen Maaseik en Maastricht. Op deze manier 
wordt althans gedeeltelijk tegemoet gekomen aan deze vraag. 

Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 bestaande lijn 11 te behouden (Maaseik - 
Genk via Elen) op 60' frequentie met 
vermindering van haltes 

Deze verbinding is behouden in het functioneel net op basis van 
gebruikscijfers.  

Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 Lijn 64 omvormen tot lokale verbinding op 
niveau Dilsen-Stokkem. Dilsen AC, Rotem 
Industrieterrein, Huize Lieve Moensens / 
De Kalei, Terhills, Lanklaar industrieterrein, 
Maasmechelen Village, Lanklaar, Stokkem 
en opnieuw Dilsen AC. 

Lokale verbindingen vormen geen wezenlijk onderdeel van het kernnet of 
aanvullend net en dienen daardoor invulling te krijgen door de steden en 
gemeenten zelf. 

Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 Nieuwe lijn maken voor stedelijke 
humaniora in Dilsen: verbinding vanuit As, 
Opglabbeek en Opoeteren 

Het uitgewerkte functionele aanbod is grotendeels gebaseerd op het 
huidige aanbod en dit gerechtvaardigd door gebruikscijfers. Om middelen 
vrij te maken voor een bijkomende functionele lijn zal de potentie hiervan 
duidelijk aangetoond moeten worden. Die middelen zouden op basis van 
de budgetneutraliteit noodzakelijkerwijs gehaald moeten worden uit het 
schrappen van een reeds opgenomen functionele verbinding.  

Maaseik, Dilsen-
Stokkem en 
Kinrooi 

4-11-19 Opstapplaats Kinrooi: vandaag vertrekken 
heel wat bussen leeg in Kinrooi richting 
hun eerste halte te Maaseik. Het is 
gewenst om de ritten van deze bussen in 
Kinrooi te starten zodoende dat er ook 
reizigers in Kinrooi op deze bussen kunnen 
stappen. 

Stelplaatsen worden geselecteerd voor bepaalde ritten op efficientie en 
beschikbaarheid van voertuigen en chauffeurs. Deze kunnen verschillend 
zijn van dag tot dag, het geen een zeer onregelmatige dienstregeling zou 
opleveren. Dit is onduidelijk naar reizigers toe en in strijd met de principes 
van basisbereikbaarheid. 
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Maasmechelen 4-11-19 Het lijkt alsof enkel de oude lijnen en 
verbindingen worden herbekeken 

Voor alle voorgestelde verbindingen is de IP methodiek toegepast. Enkel 
wanneer deze als voldoende naar boven kwam is een lijn weerhouden.  

Maasmechelen 4-11-19 Snellijn 178 wordt afgeschaft zonder 
inspraak en zonder voorzien van 
alternatief 

De afschaffing van de snellijnen is voorgesteld omdat deze ingaan tegen 
de principes die ten grondslag liggen aan basisbereikbaarheid. Hierover is 
nog geen definitieve beslissing gevallen, conform de rest van het 
netwerkvoorstel. Er zijn echter wel alternatieven in het voorstel 
opgenomen onder lijn 4145. Deze zijn gebaseerd op gebruikscijfers.  

Maasmechelen 4-11-19 Waarom wordt Spartacus nog niet 
meegenomen in het voorstel? 

Vanaf de invoering van Spartacus zal een aangepast netwerkvoorstel 
gedaan worden. In tussentijd is het voorstel gestoeld op 
frequentieverhogingen op de Spartacus-assen, om zo al een voorlopige 
oplossing te bieden. 

Maasmechelen 4-11-19 Maasshuttle van de POM? Op basis van de binnengekomen vragen en opmerkingen is het gehele 
netwerkvoorstel in het Maasland herbekeken. De route zoals voorgesteld 
door de POM wordt hierbij grotendeels weerhouden door een 
herschikking van het reeds voorgestelde aanbod. 

Maasmechelen 4-11-19 Frequenties moeten naar 15' (of minimaal 
20') 

Een voorwaarde voor het netwerkvoorstel onder basisbereikbaarheid was 
dat er budgetneutraal gewerkt diende te worden. Helaas betekent dit ook 
beperkte speeltuimte met frequenties en amplitudes.  

Maasmechelen 4-11-19 Inzicht krijgen in verbindingen die er 
vandaag niet zijn; waarom zijn deze er 
niet?  

Over welke verbindingen hebben we het dan? Met concrete voorbeelden 
kunnen we de redeneringen en onderzoeksgegevens weergeven. 

Maasmechelen 4-11-19 Er wordt momenteel geen rekening 
gehouden met missing links in de noord-
zuid verbinding in Limburg 

Aangenomen dat het gaat over de missing links in het Maasland kunnen 
we aanhalen dat er in de herwerkte versie van het netwerkvoorstel 
tegemoet gekomen zal worden aan deze vraag door de rechtstreekse 
verbinding tussen Maaseik en Maasricht toe te voegen. 

Maasmechelen 4-11-19 Is het nuttig/efficiënt om alle lijnen op te 
splitsen? Sommige lijnen zijn nuttig om op 
te splitsen. Andere dan weer om te 
bundelen. Hiervoor kan het ook verstandig 
zijn de oefening van haltes (bundelen 

Eventuele bundeling van lijnen wordt nog bekeken eens het netwerk een 
meer definitieve vorm krijgt. Eén van de redenen hiervoor is dat het 
voorstel nog zeer onderhevig is aan wijzigingen. Wanneer er een meer 
definitieve versie van het netwerk op tafel ligt worden bundels en haltes 
samen met de steden en gemeenten bekeken. 
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en/of afschaffen) eerst te maken alvorens 
de lijnen hier op getekend/hertekend 
worden. 

Maasmechelen 4-11-19 Momenteel verschillende bussen voorzien 
naar scholen in andere gemeentes maar 
geen verbinding naar de scholen in eigen 
gemeente. Moeten er wel allerlei bussen 
voorzien worden naar scholen in andere 
gemeenten wanneer de eigen gemeente 
een degelijk schoolaanbod heeft? 

Deze functionele verbindingen bestaan vandaag de dag al grotendeels en 
kennen volgens onze cijfers een groot gebruik. 

Maasmechelen 4-11-19 We kunnen niet eerst het KN en AN 
vastleggen en dan kijken waar er nog 
ruimte zou kunnen zijn voor een mobipunt 

We kijken eerst naar potentieelhoudende verbindingen en op basis 
daarvan kunnen we pas kijken waar het mogelijk en wenselijk is om een 
mobipunt aan te leggen. 

Maasmechelen 4-11-19 Er wordt sowieso negatief geadviseerd 
door De Lijn op fietsstraten, zone 30, 
eenrichting … op routes van De Lijn. Er zal 
toch rekening gehouden moeten worden 
met dergelijke ontwikkelingen. 

Dergelijke vragen worden geval per geval bekeken. We proberen vanuit 
ons standpunt zo goed mogelijk de afweging weer te geven tussen 
veiligheid voor de fietsers en bereikbaarheid voor het OV. 

Maasmechelen 4-11-19 Er lijkt geen rekening gehouden met de 
haltes in Eisden Dorp na de aanleg van de 
Oostelijke Ontsluitingsweg 

De detailkaarten zullen nog worden aangepast. 

Maasmechelen 4-11-19 Elk kerkdorp moet minimaal 1 buslijn 
behouden 

Er dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van het potentieel 
die elke lijn oplevert, welke middelen hiervoor nodig zijn en tot welke 
vervoerslaag deze verbinding bijgevolg dient te horen. Kernnet en 
aanvullend net staan in het kader van basisbereikbaarheid niet langer in 
voor zuiver lokale verbindingen, maar wel voor verbindingen van 
bovenlokaal niveau. 
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Maasmechelen 4-11-19 Zwembad Maasmechelen wordt niet 
bediend 

De halte "Maasmechelen T. Boslaan" kent een functionele bediening van 
de verbindingen Stokkem - Meeswijk - Maasmechelen - Boorsem - 
Uikhoven en Stokkem - Meeswijk - Eiden - As - Genk. Beide lijnen 
voldeden niet aan het potentieel voor een kernnet of aanvullend reguliere 
lijn. Bijgevolg zal dit eerder een vraag zijn die op lokaal niveau invulling 
dient te krijgen. 

Maasmechelen 4-11-19 er is nog geen duidelijke verklaring voor 
het schrappen van gedeeltes van lijnen in 
Vucht en Uikhoven 

Omwille van gebruik is daar beslist om de middelen in te zetten op meer 
potentieelhoudende verbindingen. 

Maasmechelen 13-1-2020 ZOL opnemen in lijn 45 Hasselt - 
Maasmechelen 

Dit wordt niet weerhouden omwille van de omrijfactor noodzakelijk om 
het ZOL mee op te nemen onder deze lijn. Er is echter een overstap 
voorzien aan de halte Heempark in Genk  richting ZOL van waaruit een 15 
minutenfrequentie richting ZOL aanwezig is. Wachttijden worden op deze 
manier minimaal gehouden. 

Maasmechelen 13-1-2020 Minimale kwartierfrequentie lijn 45 als 
voorafname op Spartacus lijn 2. 

Een dergelijke opwaardering van deze lijn kan niet op een kostenneutrale 
manier. Echter wordt Spartacus lijn 2 ook enkel op halfuurfrequentie 
ingetekend tot Maasmechelen. 

Maasmechelen 13-1-2020 Behoud van lijn 64 voor de bediening van 
Proosterbos, Mariaheide en op de Oude 
Baan 

Proosterbos, Mariaheide en op de Oude Baan liggen op beperkte afstand 
tot de N78 (+/- 1,2 km). In het kader van VOM moet er gekeken worden 
welke maatregelen mogelijk en zinvol zijn.Meenemen in werksessies 
VOM. 

Maasmechelen 13-1-2020 Behoud van lijn 65 voor de bediening van 
Kotem, Boorsem, Uikhoven, Leut en 
Meeswijk 

Kotem, Boorsem en Uikhoven zullen functioneel nog bediend worden 
door de verbinding Lanaken - Boorsem - Maasmechelen (in 2 richtingen). 
Leut en Meeswijk zijn functioneel nog ontsloten richting Genk met de 
functionele lijn Stokkem - Meeswijk - Eisden - As - Genk. Bijkomend 
aanbod zal bekeken worden onder VOM. 
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Maasmechelen 13-1-2020 Behoud van snellijnen Het behouden van de snellijnen is geen optie gezien deze vorm van 
lijnvoering tegen het decreet Basisbereikbaarheid ingaat. Er worden 
echter optimalisaties gemaakt betreffende de aansluitingen tussen bus en 
trein. In Diest wordt er aansluiting voorzien op de trein richting Leuven 
met de lijnen Leopoldsburg - Ham -Tessenderlo - Diest, de lijn Hasselt - 
Herk-De-Stad - Halen - Diest en de lijn Lummen - Diest. In Hasselt wordt er 
aansluiting voorzien op de trein richting Antwerpen (5 min. overstaptijd) 
en de trein richting Blankenberghe (14 min. overstaptijd) met de lijn 
Tongeren - Kortessem - Hasselt en de lijn Lommel - Hechtel-Eksel - 
Houtahalen-Helchteren - Zonhoven - Hasselt. Dan wordt er ook in Hasselt 
op de trein richting Mol - Antwerpen aansluiting voorzien met de lijn 
Maasmechelen - Genk - Hasselt. In Genk, tenslotte, wordt er aansluiting 
voorzien op de trein richting Blankenberghe met de lijn Pelt - Peer - 
Oudsbergen - Genk, Bree - Oudsbergen - Genk, de lijn Maaseik - Dilsen-
Stokkem - Genk, Beringen - Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - 
Genk, de lijn Tongeren - Hoeselt - Bilzen - Zutendaal - Genk en de lijn 
Maastricht - Lanaken - Zutendaal - Genk.  

Nieuwerkerken 4-11-19 Doorstraat, Zwarteinde en Breestraat in 
Kozen blijven niet bedeeld. Bedienen met 
lijn Landen - Hasselt op uurfrequentie 
(AN). 

De Breestraat, Doorstraat en Zwarteinde worden in het voorstel als in het 
huidige net functioneel bediend. Gezien het ontsluitende karakter van het 
voorstel en de schaarse bebouwing lijkt dit traject weinig interressant 
voor een reguliere bediening. 

Nieuwerkerken 4-11-19 Goede bediening woonuitbreiding Manisch 
Bos.  

De lijn Zepperen - Sint-Truiden - Nieuwerkeren - Kozen die opgenomen is 
in het voorstel van De Lijn zal de noord- en zuidkant van Manisch Bos 
bedienen. Dit is een functionele lijn met een bijkomende voor- en 
namiddagbediening. Bijkomend is er in het centrum van NIeuwerkerken 
ook steeds de lijn Hasselt - Nieuwerkerken - SInt-Truiden op uurfrequentie 
beschikbaar. 

Oudsbergen 4-11-19 Ontsluiting tussen Kernen Meeuwen en 
Gruitrode = lijn 16 behouden als reguliere 
lijn 

De verbinding tussen Meeuwen en Gruitrode betreft een eerder lokale 
vraag die niet in de scope van kern- of aanvullend net valt.  
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Oudsbergen 4-11-19 Verbeteren/optimaliseren ontsluiting 
deelkern Meeuwen 

In het functioneel aanbod zijn er verbindingen voorzien naar de meeste 
deelkernen. Ook is er een reguliere lijn Genk - Peer - Neerpelt voorzien die 
een aantal deelkernen verbindt. In het herwerkte voorstel is er bijkomend 
ook sprake van de verbinding Bree - Meeuwen - Houthalen. 

Oudsbergen 4-11-19 Ontsluiting regionaal bedrijventerrein en 
KMO-zone deelkern Opglabbeek 

Algemeen: Industrieterreinen zullen als apart topic verder bekeken en 
onderzocht worden. Het is alvast heel moeilijk om met regulier aanbod op 
de juiste momenten en de juiste locatie t.o.v. de bedrijven aanbod te 
garanderen. Voor deze specifieke vraag is het mogelijk dat in het kader 
van de vernieuwing van het G-net er zich opportuniteiten voordoen, maar 
dit is op dit moment nog niet duidelijk. 

Oudsbergen 4-11-19 Optimaliseren aanbod op zondag Momenteel hebben we beperkte middelen voor bijkomende 
zondagbediening. Op basis van de besparingen die de afgelopen jaren 
vooral in de weekendbediening plaatsgevonden hebben is er daar weinig 
marge voor gezien de vooropgestelde budgetneutraliteit. 

Oudsbergen 4-11-19 Gruitrode - Meeuwen - Hechtel Dit zullen we doorvoeren. 
Oudsbergen 4-11-19 lijn 402 ontdubbelen: 1 vd 2 bussen via 

Ellikom naar Hechtel  
Deze vraag kunnen we helaas niet inwilligen omwille van de benodigde 
capaciteit voor de bestaande ritten. Deze zitten volgens onze gegevens 
beiden vol. 

Oudsbergen 15-1-2020 Verbinding Louwel behouden (met lijn G8) Voorlopig is dit niet voorzien in het voorliggende voorstel van het G-net. 
Louwel wordt wel bediend door de lijn Genk - As - Opglabbeek - Maaseik 
(aanvullend net 60') 

Peer 4-11-19 Zonhoven Dorpsplein zal zorgen voor extra 
rijtijd op Noord-Zuidas -> niet wenselijk 

Er is een aanpassing van het voorstel uitgewerkt waarbij de verbinding 
tussen Neerpelt en Hasselt wel via Zonhoven dorp zal rijden op 
halfuurfrequentie en de verbinding tussen Hasselt en Lommel op de N74 
zal blijven.  

Peer 4-11-19 Hasselt - Neerpelt via Eksel Centrum en 
niet via Noord-Zuid. Ander tracé mogelijk 
via N73 en N748? 

Voorlopig wordt Eksel bediend door het functionele net. Wanneer betere 
doorstroming in het centrum van Eksel gegarandeerd kan worden zijn wij 
bereid dit te heroverwegen. 
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Peer 4-11-19 Geen rechtstreekse bediening 
Biotechnicum vanuit Peer (overstap in 
Bree) 

Het Biotechnicum in Bocholt is bereikbaar vanuit Peer met overstap in 
Bree Busstation op lijn Bree - Bocholt Biotechnicum. 

Peer 4-11-19 is er voldoende ruimte in Hechtel 
(rotonde) voor de uitbouw van een 
degelijk Mobipunt? Niet beter verplaatsen 
naar de Prijzenklopper? 

Hechtel Kruispunt is nu al een goed uitgebouwde halte, een mobipunt zou 
hier geen probleem mogen vormen. 

Peer 4-11-19 Geen rechtstreekse verbinding van 
Overpelt Ziekenhuis. Mogelijk om aan te 
passen? 

Vanaf de halte Overpelt Kiosk is het ziekenhuis op 450m wandelafstand 
bereikbaar. 

Peer 4-11-19 Hamont - Peer Pol Kip vertrekt op 
woensdagmiddag te vroeg voor aansluiting 
Agnetencollege. School is om 12u gedaan, 
bus vertrekt om 12u05 (terwijl 6 min 
wandelen) -> mogelijkheid tot aanpassen? 

Deze rit zullen we aanpassen aan de schooltijden. 

Peer 4-11-19 Sint-Elisabeth in Wijchmaal wordt 
momenteel bediend door 18a. Bij 
wegvallen van deze lijn zullen ze moeten 
overstappen waardoor ze recht hebben op 
busvervoer van de school zelf. Hier moet 
rekening mee gehouden worden aangezien 
dit ook extra kosten e.d. met zich 
meebrengt. 

Basisbereikbaarheid gaat uit van een gelaagd net waarbij knooppunten en 
overstappen een grotere rol gaan spelen. Het rechtstreeks vervoeren van 
deze specifieke doelgroep valt mede gezien het lokale karakter van de 
vraag buiten de scope van kern- en aanvullend net en wordt daarom 
veronderstelt een vraag voor het vervoer op maat te zijn. 

Peer 7-1-2020 Peerderbaan (tussen prijzenklopper en 
rotonde Hechtel) door winkels 

 

Peer 9-1-2020 Behoud van lijn 48 Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
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Pelt 4-11-19 Nieuwe route lijn 180, zie ook Lommel en 
Hechtel-Eksel + bijkomende boslandlijn 

Wegens het recreatieve karakter van de voorgestelde Boslandlijn, lijkt dit 
ons eerder een vraag om rekening mee te houden in een andere 
vervoerslaag. Dit is niet de scope van kern- en aanvullend net. Wat betreft 
het andere traject van lijn 180, hier kunnen we wel op ingaan. Vanuit 
Lommel zullen we in het herwerkte voorstel rijden via de N71 en N74 in 
plaats van via de N715. 

Pelt 4-11-19  wil snelle verbinding naar Lommel -> 
nieuw voorstel van lijn 180 

In de herwerkte versie van ons voorstel zal ingegaan worden op dit 
voorstel en zal de lijn 180 via de N71 en de N74 richting Hasselt rijden. Op 
lange termijn kan hierdoor gekeken worden hoe het transferium daar het 
best vorm zal krijgen. 

Pelt 4-11-19 Lijn 18a: lindel bedienen?; ook scholieren 
worden benadeeld, geen schoolverbinding 
meer. 

Lindel is opgenomen in het functionele net richting Neerpelt en Hasselt. 

Pelt 4-11-19 Verbinding Pelt - Don Bosco Deze verbinding wordt door zijn woon-school karakter best bekeken in 
het kader van een functionele verbinding. Er wordt een functionele 
verbinding voorzien vanuit Neerpelt richting Don Bosco. 

Pelt 4-11-19 verhuizen halte Kiosk richting ziekenhuis 
wanneer Wico TIO gaat verhuizen 

Graag ontvangen wij meer informatie over deze verhuis. Wanneer staat 
deze op de planning? Gaat het om alle richtingen/leerjaren? 

Pelt 4-11-19 Halte Ursulinen in 1 richting bedienen Algemeen zijn we geen voorstander van bediening in 1 richting, omdat dit 
de duidelijkheid voor de reiziger niet ten goede komt. 

Pelt 4-11-19 niet via N74 maar via Lindelsebaan rijden 
met 18a met 2 halteplaatsen 

In het kader van de andere vragen over deze verbdinding is deze 
grotendeels herbekeken. Gezien we een snelle verbinding beogen tussen 
het Noorden en het centrum van de provincie zijn we eerder geneigd om 
de N74 te volgen omwille van de rijtijd. 

Pelt 4-11-19 FN verbinding Holheide -> toevoegen 
bushalte BEWEL 

De betrokken halte zal opgenomen worden in de dienstregeling. Deze 
wordt in het voorliggend voorstel reeds bediend, maar duidelijkheid 
wordt verschaft door ze op te nemen in de dienstregeling. 

Pelt 4-11-19 Boslandroute Deze route werd niet weerhouden (zie ook werkgroepsessies). 
Pelt 7-1-2020 Reguliere bediening van Eksel en Lindel 

Hoeven 
Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 
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Pelt 7-1-2020 Verbinding MZNL (Mariaziekenhuis Noord 
Limburg) 

Zie voorstel in "Nota Lijnvoering Noord Limburg" (meegeleverd als bijlage) 

Riemst 4-11-19 Maastricht - Tongeren: is het mogelijk om 
de ritten steeds op hetzelfde moment te 
laten vertrekken? 

Deze lijn is opgebouwd in Tongeren gebaseerd op een overstap naar en 
vanaf de trein. Dit levert de best mogelijke bovenlokale verbindingen op. 
Op basis van de verkeersdrukte onderweg (reistijd) is het mogelijk dat dit 
lichte verschuivingen in vertrektijd in Maastricht veroorzaakt. 

Riemst 4-11-19 Nieuwe reguliere verbinding mogelijk? 
Visé, Zichen-Zussen-Bolder, Riemst 
Centrum - Vlijtingen, Kleine Spouwen, 
Martenslinde en Bilzen Centrum 

Deze vraag behoort tot de niet-weerhouden vragen. Op basis van de 
verplaatsingstromen is duidelijk zichtbaar dat de intergemeentelijke 
relaties in Riemst vrij beperkt blijven. Deze worden wel opgevangen 
binnen het functioneel net.  

Riemst 4-11-19 Tongeren - Berg - Genoelselderen: waarom 
is er aanbod voorzien op zaterdag? Is dit 
louter ifv het winkelaanbod in Tongeren? 
Waarom deze lijn wel en de andere 
richting Tongeren niet? 

Deze lijn is een onderdeel van het reeds afgebouwde standsnet rondom 
Tongeren. Ook op zaterdag wordt hier een beperkt winkelaanbod 
voorzien. Op functionele lijnen die vooral in het kader van woon-werk en 
woon-schoolverkeer rijden is dit niet het geval. 

Riemst 4-11-19 Kanne - Herderen - Tongeren: de beide 
ritten op woensdagmiddag fungeren als 
loutere ontdubbelingsrit? 

Dit klopt. Beide ritten zijn nodig omwille van het gebruik. Op weekdagen 
hebben we een vergelijkbare situatie bij de ochtend- en avondritten. 

Riemst 4-11-19 Vroenhoven - Millen - Tongeren samen 
bekijken met Riemst - Val-Meer - Millen - 
Tongeren. Millen, Zichen en Val-Meer 
worden dubbel bediend. Is dit 
noodzakelijk? Is 1 gezamenlijke lijn voor de 
zuidelijke deelkernen niet efficiënter? 

In het voorjaar van 2020 wordt er samen met steden en gemeenten 
gekeken naar de halte situatie, naar de mogelijke locacties van 
Mobinpunten en naar mogelijke stroomlijning van het functioneel 
aanbod. Deze vraag zal hierin meegenomen worden. 

Riemst 4-11-19 Eisden - Vroenhoven - Tongeren: wat is de 
meerwaarde voor Riemst nog richting 
Tongeren gezien andere FN-lijnen? 

Deze lijn is voornamelijk bedoeld voor reizigers die vanuit Eisden naar 
Tongeren willen reizen. 

Riemst 4-11-19 Riemst - Kesselt - Lanaken, Eisden - Riemst 
en Eisden - Vroenhoven - Tongeren: is 1 

In het voorjaar van 2020 wordt er samen met steden en gemeenten 
gekeken naar de halte situatie, naar de mogelijke locacties van 
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gezamenlijke lijn richting Lanaken niet 
efficiënter? 

Mobinpunten en naar mogelijke stroomlijning van het functioneel 
aanbod. Deze vraag zal hierin meegenomen worden. 

Riemst 4-11-19 Lusje in Val-Meer (Grote Straat en 
Verbindingsweg) is dat nog nodig? Route 
efficiënter aanpakken? 

In het voorjaar van 2020 wordt er samen met steden en gemeenten 
gekeken naar de halte situatie, naar de mogelijke locacties van 
Mobinpunten en naar mogelijke stroomlijning van het functioneel 
aanbod. Deze vraag zal hierin meegenomen worden. 

Riemst 4-11-19 Mogelijkheid om regulier aanbod uit te 
werken tussen Kanne en Vroenhoven en 
Riemst centrum? 

Gezien het eerder lokale karakter van deze vraag, lijkt het ons meer 
oportuun om deze op een lager gelegen vervoerslaag te bekijken. 

Sint-Truiden 4-11-19 Geen aansluiting op trein naar Hasselt --> 
Hasselt - Sint-Truiden in KN B opnemen en 
recht trekken 

We hebben deze opmerking in acht genomen, de nodige aanpassingen 
zijn voorgesteld. 

Sint-Truiden 4-11-19 betere bediening vanuit de 
(deel)gemeenten die vroeger bediend 
werden door lijnen 41, 26, 30, S1 en S2. 
Ook zaterdag marktdag een functioneel 
aanbod nodig. 

De functionele bediening in de gebieden van deze lijnen blijven wel nog 
steeds behouden. Enkel de stadslijnen van Sint-Truiden worden 
afgebouwd op basis van gering gebruik. Ook worden hier nog wel ritten 
voorzien in het kader van de markt. 

Sint-Truiden 13-1-2020 Vraag om Landen ook op 30' frequentie te 
behouden voor betere en vlottere 
onstluiting van Sint-Truiden op Leuven en 
Brussel. (IP 6,799) 

Gezien de rechtstreekse treinaansluitingen vanuit Sint-Truiden naar 
Leuven en Brussel lijkt ons aan deze voorwaarde voldaan te zijn.  

Sint-Truiden 13-1-2020 Vraag naar potentieelberekeningen van 
lijnen 41, 26, S1 en S2 

Lijn 41 en 26 hebben in het verleden meer ritten gehad dan op vandaag 
en in het voorstel. Omwille van gering gebruik zijn deze lijnen destijds 
reeds afgebouwd. Voor lijnen S1 en S2 geldt dat de inperking tot FN 
gebeurd is op basis van gebruikscijfers en een methodiek die in lijn ligt 
met de beslissingen van het stadsnet van Tongeren dat een vergelijkbare 
samenstelling en gebruiksfrequentie heeft.  

Sint-Truiden 13-1-2020 Aanbod op zaterdag marktdag Dergelijke specieke vragen vallen eerder onder een lager gelegen 
vervoerslaag. 
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Tessenderlo 4-11-19 Rechtstreekse verbinding Geel - Diest over 
Tessenderlo behouden 

Tessenderlo - Diest is reeds een rechtstreekse bediening, alsook 
Tessenderlo - Geel. Er kan van de ene lijn op de andere overgestapt 
worden. Wat is de precieze achtergrond van de vraag om deze in 1 lijn te 
behouden? 

Tessenderlo 4-11-19 Aandacht voor ontsluiting industrieterrein 
West Limburg 

Industrieterreinen zullen als apart topic verder bekeken en onderzocht 
worden. Het is alvast heel moeilijk om met regulier aanbod op de juiste 
momenten en de juiste locatie t.o.v. de bedrijven aanbod te garanderen. 

Tongeren 4-11-19 Gebruikcijfers in kaart brengen De gebruikscijfers werden inmiddels doorgestuurd. Wanneer specfieke 
duiding wenselijk is kan hiervoor contact opgenomen worden. 

Tongeren 4-11-19 Visie uitwerken omtrent bediening 
bedrijventerreinen (vb. Overhaem en 
Tongeren-Oost) 

Industrieterreinen zullen als apart topic verder bekeken en onderzocht 
worden. Het is alvast heel moeilijk om met regulier aanbod op de juiste 
momenten en de juiste locatie t.o.v. de bedrijven aanbod te garanderen. 

Tongeren 4-11-19 Waarom ligt het beslissingsniveau van de 3 
stadslijnen binnen de VVR en niet tussen 
De Lijn en stad Tongeren onderling? 

Omwille van het IP. Deze voldoen helaas niet aan de vereisten voor 
toelating tot het KN. Per definitie wordt er dan richting aanvullend net 
gekeken en op basis van het gebruik zien we dat er weinig 
verantwoording is om deze lijnen in dalperiodes te laten rijden. Ook voor 
stadnetten zoals het H-net of G-net zal de classificatie niet in handen van 
de betrokken steden liggen. Voor de vernieuwing van deze netten waren 
de bilaterale gesprekken reeds lang voor de vervoerregioraden opgestart. 

Tongeren 4-11-19 Bereikbaarheid AZ Vesalius vergroten via 
rechtstreekse verbindingen of beperkte 
overstaptijden aan het station 

Het AZ Vesalius wordt nog steeds rechtstreeks bediend met lijn 10. Vanaf 
lijn 4 is hier een overstap voorzien tussen de 9 en 13 minuten. Andere 
lijnen staan elders opgebouwd (knooppunt Genk, stations met aansluiting 
treinen,...). Omwille van de bovenlokale knooppuntwaarde van deze 
aansluitingen is er besloten deze te laten primeren boven de 
rechtstreekse bediening van het AZ Vesalius.  

Tongeren 4-11-19 Goede afstemming van de kernnetlijnen 
op de openings- en bezoekuren van de 
ziekenhuizen in Limburg. 

Het kernnet rijdt de hele dag door. In principe zou dat afgestemd moeten 
zijn op zowel de openingsuren als de bezoekuren. 
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Tongeren 4-11-19 Frequentie van Hasselt - Tongeren in P3 in 
de spits ook opdrijven naar 30' (zoals 
Tongeren - Luik). 

Voorlopig wordt de spitsbediening van lijn 4 niet verder uitgebreid. Op 
basis van de huidige gebruikscijfers blijkt de capaciteit voldoende te zijn. 

Tongeren 4-11-19 Tongeren - Luik lijkt niet afgestemd met de 
trein 

De lijn Tongeren - Luik sluit aan op de lijn Tongeren - Hasselt. Deze 
overstap wordt goed gebruikt. 

Tongeren 4-11-19 Stadslijnen: noordwestelijke zijde van de 
gemeente (Widooie, Piringen, Kolmont, 
Overrepen en Neerrepen) updragen met 
een stadslijn? 

Lijnen 4 en 23a vangen reeds delen van dit gebied op. Gezien het lokale 
karakter van deze vraag lijkt een oplossing op een lager gelegen 
vervoerslaag meer gepast. 

Tongeren 4-11-19 Functionele lijn 74 heeft momenteel een 
keerbeweging in Vreren via de 
Tumkestraat en Looikensweg. In het 
nieuwe voorstel verschuift dit naar het 
Molenplein. Het is voorlopig onduidelijk 
hoe de keerbeweging daar zal plaatsvinden 

Dit is een functionele rit met start- of eindpunt aan het Molenplein. Een 
keerbeweging is hiervoor niet nodig. De bus kan na het beeindigen van de 
rit gewoon met de rijrichting mee wegrijden of toerijden voor de start van 
de rit. 

Tongeren 4-11-19 T2 maakt in het voorstel een lus via de 
Lindestraat en Cottalaan. De meerwaarde 
hiervan wordt in vraag gesteld. 

We zullen het potentieel van deze haltes onderzoeken en aanpassen 
indien nodig. Hebben jullie zelf een voorstel? 

Tongeren 4-11-19 Het voor stadslijn T3 oprijden van de 
Maastrichtersteenweg vanaf de 
Jaminéstraat is moeizaam, maar in de 
toekomst zal dit verbeteren als de 
zuidoostelijke omleidingsweg gerealiseerd 
wordt 

Oke, bedankt voor de input. 

Tongeren 15-1-2020 Lijn Hasselt - Tongeren ook op 
vakantiedagen tijdens de spits een 
halfuurfrequentie te behouden. 

Volgens onze dienstregeling rijdt deze lijn nu ook enkel op uurfrequentie 
tijdens de vakantieperiode. Hierover zijn bij onze klantendienst geen 
klachten binnengekomen waardoor wij concluderen dat de vraag niet in 
dergelijke mate leeft.  

Tongeren 
 

Algemene vraag naar gebruikscijfers lijn 4, 
74, 62 

Alle telgegevens die wij ter beschikking hebben, staan ter beschikking van 
de steden en gemeenten via Sharepoint. Wanneer deze er niet tussen 
staan, zijn ze niet voorhanden.  



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  58 

Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Voeren 4-11-19 Extra verbinding: weekdagen: 1 bus 
voormiddag tussen 9 en 10u door heel 
Voeren tot Tongeren en terug, 1 bus 
omstreeks 14u en 1 bus omstreeks 17u 
(ziekenhuis Tongeren) en terug 

Op basis van de tellingen van lijn 39b bleek dat er weinig potentieel 
aanwezig is voor meer dan de huidige voorziene spitsbediening richting 
Tongeren.  

Voeren 4-11-19 Extra verbinding: woensdag: verbinding 
met Visé op ditzelfde traject 

Op basis van de tellingen van lijn 39b bleek dat er weinig potentieel 
aanwezig is voor meer dan de huidige voorziene spitsbediening richting 
Visé.  

Voeren 4-11-19 Extra verbinding: donderdag: extra lijn 
naar Tongeren voor markt. 

Marktritten, zeker wanneer deze niet het exacte traject van een reeds 
bestaande lijn vormen, behoren niet tot kernnet of aanvullend net. In het 
licht van het decreet basisibereikbaarheid is dit per definitie een in 
vervoer op maat te bekijken kwestie. 

Wellen 4-11-19 Oost-west verbinding tijdens dal is 
problematisch. Er is totaal geen 
busverbinding naar Tongeren en in het 
bijzonder naar Sint-Truiden 

In het onderzoek naar de verplaatsingsstromen blijkt dat Wellen 
voornamelijk en met alle modi gericht is op Hasselt, Alken en Borgloon en 
slechts in beperktere mate Sint-Truiden en Tongeren. De sterkere 
aatrekkingsreacties worden reeds voorzien in ons netwerkvoorstel. Sint-
Truiden en Tongeren zijn beiden ook bereikbaar mits overstap in Borgloon 
op een kernnetlijn met halfuurfrequentie. 

Wellen 4-11-19 Verbinding naar openluchtzwembad 
Maupertuus (Wellen) tijdens de 
zomermaanden. 

Dit is een vraag die een lokale oplossing vereist, deze valt buiten de scope 
van kern- en aanvullend net. 

Wellen 17-1-2020 Geen verdere opmerkingen 
 

Wellen 17-1-2020 Ontsluiting deelgemeentes - enkel FN 
volstaat niet, liefst bovengemeentelijk 
alternatief voor de belbus 

Meenemen naar deelsessies VOM 

Zonhoven 4-11-19 Bijkomende stops in Zonhoven voor lijnen 
Hasselt - Neerpelt en Hasselt - Lommel 

Een kernnetlijn is per definitie een zo snel mogelijke verbinding tussen 2 
of meer kernen. Hiervoor houden we het aantal stopplaatsen liefst 
beperkt. In het voorjaar 2020 wordt verdere afstemming met steden en 
gemeenten voorzien met betrekking tot de haltelocaties. 
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

Zonhoven 4-11-19 Uitbouw oost-westverbinding Genk - 
Zonhoven in AN (cadans) waardoor betere 
bediening attractiepolen en kern 
Termolen. Betere bediening markten 
Zonhoven en Genk. Eventueel hiervoor de 
middelen van lijnen Genk - Zonhoven - 
Houthalen (lijn 47), Boxberg Don Bosco - 
Zonhoven - Helchteren TS (lijn 46) en 
Zonhoven Halveweg - Boxberg Don Bosco 
(lijn 46) 

In het verleden heeft deze verbinding bestaan, echter omwille van het 
geringe gebruik bleek deze niet langer levensvatbaar. 

Zonhoven 17-1-2020 Vraag om bijkomende stops op lijnen 
Hasselt - Neerpelt en Hasselt - Lommel 

Een kernnetlijn is per definitie een zo snel mogelijke verbinding tussen 2 
of meer kernen. Hiervoor houden we het aantal stopplaatsen liefst 
beperkt. In het voorjaar 2020 wordt verdere afstemming met steden en 
gemeenten voorzien met betrekking tot de haltelocaties. 

Zonhoven 17-1-2020 Aanvullende lijn Genk - Zonhoven met 
frequentie (weekdag 60', zaterdag 60' en 
zondag 120') 

In het verleden heeft deze verbinding bestaan, echter omwille van het 
geringe gebruik bleek deze niet langer levensvatbaar. 

Zutendaal 4-11-19 Vertrekuur Genk uitbreiden tot min. Huidig 
(22u) 

Er zal voor het gehele netwerkvoorstel onderzocht worden of het in 
functie van de attractiepolen aangewezen is om vanaf een bepaald uur de 
frequentie terug te dringen ten voordele van een meer uitgebreide 
amplitude. 

Zutendaal 4-11-19 Z1 en G7 aanpassen voor betere 
ontsluiting op grondgebied Zutendaal 

Lijn Z1 betreft een eerder lokale verbinding die weinig meerwaarde 
brengt in kernnet of aanvullend net wegens de eerder bovenlokale scope 
van deze netten. Een meer lokale categorisering voor deze verbinding lijkt 
ons aangewezen, gezien ook de verplaatsingsstromen eerder gering zijn. 
Bij de verdere uitwerking van het standsnet van Genk, kan de bediening 
van Wiemesmeer mee opgenomen worden voor verder onderzoek. 

Zutendaal 4-11-19 Lijn 10 1 keer per uur langs Wiemesmeer? In het voorliggend plan geeft lijn G7 aansluiting op lijn 10. Verder wordt 
Wiemesmeer ook bediend door 2 functionele lijnen. Bij de verdere 
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Gemeente Datum 
ontvangen 

Vraag  gemeente (+ motivatie) Antwoord 

uitwerking van het stadsnet van Genk, kan de bediening van Wiemesmeer 
mee opgenomen worden voor verder onderzoek.  
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Voorstel De Lijn basisbereikbaarheid omtrent snellijnen  
 Door het slecht uitgebouwde treinnetwerk in Limburg legt De Lijn reeds geruime tijd speciale snellijnen in. Deze 
lijnen hebben als functie een verbinding te voorzien vanuit Noord-Limburg en vanuit het Maasland richting het 
centrum van het land en Antwerpen. Hierbij zijn volgende lijnen in gebruik: 
  
-     Lijn 68: Bocholt – Antwerpen 
-     Lijn 178: Maaseik – Brussel 
-     Lijn 179: Hamont – Brussel 
  
 De transitie van basismobiliteit (aanbodgestuurd OV-systeem) naar basisbereikbaarheid (vraaggestuurd OV-
systeem) gaat echter uit van een gelaagd netwerk waarbij het treinnet als uitgangspunt wordt beschouwd. Voor 
lange afstanden worden reizigers doorverwezen richting de trein en wordt er optimaal gewerkt met mobipunten 
en aansluitingsmogelijkheden. De snellijnen passen dus niet meer binnen de principes van basisbereikbaarheid. 
  
Op basis van onze abonnementengegevens en recente tellingen ter hoogte van Houthalen P&R, heeft De Lijn een 
alternatief aanbod uitgewerkt waardoor de meeste reizigers nog een voldoende alternatief hebben.  Uit onze 
abonnementengegevens blijkt onderstaande tabel: 
  
Opstapgemeente Afstapgemeente Aantal abo's verkocht 

Lummen Evere 20 

  Leuven 10 

  Schaarbeek 3 

Genk Evere 1 

  Schaarbeek 1 

Beringen Antwerpen 2 

Dilsen-Stokkem Evere 3 

  Schaarbeek 2 

  Leuven 2 

Halen Schaarbeek 1 

Ham Antwerpen 8 

Hechtel-Eksel Leuven 1 

Herentals  Antwerpen 10 

Houthalen-Helchteren Evere 11 

  Antwerpen 2 

  Schaarbeek 6 

  Leuven 12 

  Sint-Lambrechts-Woluwe 1 

Laakdal Antwerpen 9 

Leuven Schaarbeek 1 

Maaseik Leuven 1 

Maasmechelen Evere 3 

  Sint-Lambrechts-Woluwe 1 

Peer Leuven 1 
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 De donkergroene verbindingen zijn verbindingen die ook mogelijk zijn met de trein: 
•    Beringen – Antwerpen 
•    Herentals – Antwerpen 
•    Leuven – Schaarbeek  

  
De lichtgroene verbindingen hebben ook een treinalternatief wanneer ze een relatief korte voorverplaatsing 
zouden doen naar een naburige gemeente: 
•    Lummen – Brussel en Lummen – Leuven 
•    Halen – Brussel 
•    Ham – Antwerpen 
•    Laakdal – Antwerpen 

  
Reizigers die opstappen in Lummen en Halen kunnen we doorverwijzen richting Diest. Reizigers die opstappen 
in Ham kunnen we doorverwijzen richting Beverlo of Mol en reizigers die opstappen in Laakdal kunnen zowel 
naar Diest als naar Geel worden doorverwezen.  
•    Vanuit Lummen wordt de reguliere lijn Beringen - Lummen - Diest voorzien.  
•    Vanuit Halen wordt, vanuit VVR Limburg, de reguliere lijn Hasselt - Herk-de-Stad - Halen - Diest voorzien. 

Bovendien voorziet VVR Leuven een reguliere verbinding Tienen - Halen - Diest. 
•    Vanuit Ham wordt de reguliere verbinding Mol - Ham - Beringen voorzien. 
•    Vanuit Laakdal wordt, vanuit VVR Kempen, de reguliere lijn Diest - Laakdal - Geel voorzien. 

  
 Een aantal verbindingen zijn echter niet onmiddellijk op te lossen met een treinverbinding. De meeste van deze 
verbindingen zijn echter wel te clusteren. Zo kunnen we Genk, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Maasmechelen als 
een cluster bekijken die in ons voorstel ook reeds met elkaar verbonden worden met de lijn Hasselt – Maaseik. 
De eerste rit hiervan komt aan om 5:59 in station van Hasselt waardoor er voldoende overstapmogelijkheden 
zijn in Hasselt station. 
  
Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren kunnen we op een gelijkaardige manier clusteren en liggen op de route 
van lijnen Lommel - Hasselt en Neerpelt - Hasselt. Samen vormen deze lijnen een kwartierfrequentie vanaf 
Hechtel-Eksel dus lange wachttijden worden vermeden voor reizigers. De eerste rit van lijn Lommel - Hasselt 
komt aan om 6:07 in Hasselt station waardoor er voldoende overstapmogelijkheden zijn in Hasselt station. 
Reizigers vanuit Peer zijn echter wel genoodzaakt een voorverplaatsing te maken richting Hechtel-Eksel of 
Houthalen-Helchteren om ook gebruik te kunnen maken van deze verbinding.  
  
Tijdens recente tellingen op de studentenritten die worden ingelegd op zondagavond kennen deze verbindingen 
een iets hoger gebruik. Uit onze laatste cijfers blijkt dat er ter hoogte van Houthalen P&R ongeveer 100 reizigers 
gebruik maken van de snellijnen. Ook voor deze reizigers biedt het voorstel onder basisbereikbaarheid een 
alternatief. Uiteraard zullen studenten en andere reizigers langer onderweg zijn en is een bijkomende overstap 
noodzakelijk. Ook hier kunnen we samen met steden en gemeenten verder kijken hoe we dit aanbod kunnen 
herschikken zodat een nog snellere verbinding mogelijk is. Hierbij blijft het uiteraard belangrijk om 
kostenneutraal te werken. 
  
De exploitatiekost van de snellijnen ligt op ongeveer 1.000.000 euro per jaar. Gezien het geringe aantal reizigers, 
is het ook niet langer opportuun om deze dure ritten te behouden. Een dergelijk budget gebruiken om andere 
hiaten in het netwerk op te vullen, geeft ons de mogelijkheid om meer reizigers aan te trekken. 
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BIJLAGE 3. METHODIEK MOBILITEITSMAGNETEN 

INLEIDING EN DOEL 

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. In onderstaande stappen staat omschreven hoe deze 
gegevensbronnen zijn gebruikt bij de totstandkoming van de magneten. 
 
De mobiliteitsmagneten zeggen iets over de ritproductie in verschillende delen van de vervoerregio. Ze zeggen 
niets over het belang van bepaalde relaties (herkomst-bestemmingsrelaties) tussen punten in de vervoerregio. 
De magneten zijn voor vervoerregio Limburg, Mechelen, Vlaamse Rand, Gent en Kortrijk volgens de hieronder 
beschreven methodiek vastgesteld.  
 

1 BASISGEGEVENS UIT STRATEGISCH VERKEERSMODEL VLAANDEREN 4.2.1 

1.1 Socio-demografische gegevens 

De socio-demografische gegevens voor het basisjaar 2017 en prognosejaar 2030 zijn opgeleverd door het team 
Verkeersmodellen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De gegevens zijn opgeleverd in shape-
formaat (telkens een .dbf-bestand, een .shp-bestand en een .shx-bestand) voor de zonering van Vlaanderen met 
9929 binnenlandse zones. De uitleg omtrent gebruik en opbouw van deze zonering is in onderstaande paragrafen 
opgenomen. Volgende tabel geeft een overzicht van de opgeleverde attributen in het shape-bestand: 
 

 
Tabel B3.1: Opgeleverde attributen shape-bestand socio-demografische gegevens 
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1.2 Zonering 

De zonering van het masternetwerk Vlaanderen behelst heel België en een groot deel van Europa. De omvang 
van de zonering varieert naargelang het studiegebied. De zonering van Vlaanderen telt 9929 binnenlandse zones. 
Aan deze zonering is de gegevenslaag met socio-demografische gegevens gekoppeld. De oorspronkelijke 
binnenlandse zonering is manueel opgesteld op basis van deze gegevenslaag. Eerst zijn gordels gedefinieerd om 
studiegebied, invloedsgebied en buitengebied te onderscheiden (zie Figuur B3.1):  
 

• Studiegebied: groene gordel;  
• Invloedsgebied 1: blauwe gordel;  
• Invloedsgebied 2: gele gordel;  
• Buitengebied 1: roze gordel;  
• Buitengebied 2: oranje gordel.  

 
Binnen het studiegebied gebeuren de modelevaluaties en berekeningen. Het invloedsgebied is een schil rondom 
het studiegebied, dewelke een sterke invloed heeft op de modellering in het studiegebied. De overige zones 
vallen onder het buitengebied.  
 

Figuur B3.1 (links): Gordels definiëring studiegebied, 
invloedsgebied en buitengebied  
Figuur B3.2 (rechts): Gedetailleerde zonering Vlaanderen (9929 zones) 
 
Op basis van deze gordels wordt de zonering manueel opgebouwd. Het studiegebied en invloedsgebied 1, 
waarvoor de magneten worden bepaald, worden onderverdeeld op basis van het niveau van de statistische 
sectoren. De zones binnen deze twee gordels worden samengesteld op basis van onderstaande vuistregels:  

• Zones waar 1 van onderstaande grenzen bereikt zijn, zijn groot genoeg:  
o 800 inwoners per zone;  
o 250 tewerkstellingsplaatsen per zone;  
o 175 schoolbevolkingsplaatsen per zone;  

• Dergelijke zones worden enkel samengenomen met zones waar heel weinig inwoners, 
tewerkstellingsplaatsen en schoolbevolkingsplaatsen zijn;  

• Er mogen geen zones gecreëerd worden over: o Gemeentegrenzen;  
o Vrachtmodelzones;  
o Waterwegen/dokken;  
o Belangrijke wegen.  

 
Invloedsgebied 2 mag wat ruwer zijn, en is gebaseerd op deelgemeenteniveau. Buitengebied 1 is beschreven op 
gemeenteniveau, terwijl buitengebied 2 zelfs op arrondissementen gebaseerd is. De gehanteerde zonering is 
opgenomen in figuur B3.2. 
 



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  65 

2 BEPALEN RITPRODUCTIEFACTOREN 

Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) weten we dat het hoeveel verplaatsingen en met welke modaliteit 
dat elke bewoner / werknemer / leerling per dag maakt, afhankelijk is van de stedelijkheidsgraad. We houden bij 
het berekenen van de ritproductie rekening met de stedelijkheidsgraad. Het gaat om het totaal aantal 
verplaatsingen, zowel binnen en tussen de gebieden met verschillende stedelijkheidsgraad. 
 

2.1 Ritproductie afhankelijk van stedelijkheidsgraad 

Met omrekenfactoren is op basis van de aantallen inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen de totale 
ritgeneratie per etmaal, per modelzone berekend. De waardes van de factoren zijn afhankelijk van de 
stedelijkheidsgraad en verschillen daarom per modelzone. Er wordt onderscheid gemaakt tussen acht graden 
van stedelijkheid. In Figuur B3.3 staat de indeling van Vlaanderen naar stedelijkheidsgraad volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen.  
 
  
  

  

 
Figuur B3.3. Acht stedelijkheidsgraden van Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Gemiddeld aantal ritten per dag op basis van OVG 5.1 

De ruimtelijke gegevens per magneet zijn vertaald naar totale mobiliteitsproductie, OV-productie en fiets-
productie met behulp van ritproductiefactoren, gebaseerd op gegevens uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 
5.1 (2015-2016). Gemiddeld over heel Vlaanderen maakt één inwoner 2,75 verplaatsingen per dag1. De tabel 
B3.2 toont dit gemiddelde afhankelijk van de stedelijkheidsgraad van de woonplaats van de inwoner.  

 
1 Tabel 68 uit tabellenrapport OVG 5.1: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 
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Stedelijkheidsgraad Totale 
ritproductie 

Ritproductie 
OV 

Ritproductie 
fiets 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 3,45 0,00 0,00 
2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 2,50 0,41 0,34 
3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 2,43 0,12 0,42 
4. grootstedelijk gebied randgemeenten 3,00 0,18 0,43 
5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 2,59 0,00 0,49 
6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 2,86 0,06 0,30 
7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 2,74 0,10 0,31 
8. buitengebied 2,81 0,09 0,31 

Tabel B3.2. Gemiddeld aantal ritten per inwoner (totaal, met OV en met de fiets), afhankelijk van 
stedelijkheidsgraad. Bewerking van Tabel 107 uit tabellenrapport OVG 5.1: Gavpppd volgens type gemeente van 
woonplaats en Tabel 108 uit tabellenrapport OVG 5.1: Verdeling van het gavpppd volgens type gemeente van 
woonplaats en hoofdvervoerswijze. 
 
Daarnaast genereert één arbeidsplaats 2,10 verplaatsingen per dag2 en één leerlingplaats (exclusief lager 
onderwijs en kleuterschool) 3 verplaatsingen per dag3. Aan de hand van gemiddelde modal split-cijfers (Tabel 
B3.3) voor de motieven woon-werk en woon-school zijn de ritproductiefactoren per inwoner per 
stedelijkheidsgraad vertaald naar ritproductiefactoren per arbeidsplaats en per leerlingplaats.  
 
Modal Split OV Fiets 

Werken 9,3% 13,2% 
Onderwijs 16,2% 27,5% 
Totaal 4,5% 12,1% 

Tabel B3.3. Gemiddelde modal split cijfers voor motieven woon-werk en woon-school. Bewerking van Tabel 74 uit 
tabellenrapport OVG 5.1: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief 
 
 
Tabellen B3.4, B3.5 en B3.6 tonen de respectievelijk de totale ritproductiefactoren, de ritproductiefactoren voor 
openbaar vervoer en de ritproductiefactoren voor fiets en dit per stedelijkheidsgraad en per inwoner, 
arbeidsplaats en leerlingenplaats.  
 
Ritproductie totaal       

Stedelijkheidsgraad Per 
inwoner 

Per 
arbeidsplaats 

Per 
leerlingplaats 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 3,45 2,64 2,20 
2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 2,50 1,91 1,59 
3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 2,43 1,86 1,55 
4. grootstedelijk gebied randgemeenten 3,00 2,29 1,91 
5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 2,59 1,98 1,65 
6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 2,86 2,18 1,82 
7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 2,74 2,10 1,75 
8. buitengebied 2,81 2,15 1,79 

Tabel B3.4. Ritproductie factoren totaal per inwoner, arbeidsplaats en leerlingplaats 
 

 
2 Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en Mober,  
Departement Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (2009) 
3 Gebaseerd op een gemiddeld aandeel basisonderwijs in leerlingplaatsen van 41,6%, op basis van indicatieve ritproductieparameters 
Rotterdam (RVMK3.1, 14-4-2015) 
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Ritproductie openbaar vervoer       

Stedelijkheidsgraad Per 
inwoner 

Per 
arbeidsplaats 

Per 
leerlingplaats 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 0,18* 0,29 0,42 
2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 0,41 0,65 0,94 
3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 0,12 0,19 0,27 
4. grootstedelijk gebied randgemeenten 0,18 0,29 0,42 
5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 0,05** 0,09 0,12 
6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 0,06 0,09 0,13 
7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 0,10 0,16 0,24 
8. buitengebied 0,09 0,14 0,20 

Tabel B3.5. Ritproductie factoren openbaar vervoer per inwoner, arbeidsplaats en leerlingplaats 
* Op basis van OVG 5.1 is deze gelijk aan nul, hier aangenomen dat deze identiek is aan grootstedelijk gebied randgemeenten 
** Op basis van OVG 5.1 is deze gelijk aan nul, hier afgeleid uit verhouding centrumgemeenten / randgemeenten in 
grootstedelijk gebied 
 
 
 
Ritproductie fiets       

Stedelijkheidsgraad Per 
inwoner 

Per 
arbeidsplaats 

Per 
leerlingplaats 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 0,43* 0,36 0,62 
2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 0,34 0,28 0,49 
3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 0,42 0,35 0,60 
4. grootstedelijk gebied randgemeenten 0,43 0,36 0,62 
5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 0,49 0,41 0,72 
6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 0,30 0,25 0,44 
7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 0,31 0,26 0,45 
8. buitengebied 0,31 0,26 0,45 

Tabel B3.6. Ritproductie factoren fiets per inwoner, arbeidsplaats en leerlingplaats 
* Op basis van OVG 5.1 is deze gelijk aan nul, hier aangenomen dat deze identiek is aan grootstedelijk gebied randgemeenten 
 
 

3 VAN MODELZONE NAAR MAGNEET 

Elke modelzone heeft een centroïde. Dit is het meetkundig zwaartepunt van de zone. De centroïde komt 
daardoor niet noodzakelijk overeen met het zwaartepunt qua inwoners, arbeidsplaatsen, leerlingplaatsen, 
hoewel deze eenheden over het algemeen wel gelijkmatig over een modelzone zijn verspreid. Elke centroïde 
vormt het middelpunt of centrum van een magneet.  
 
De invloedsfeer van een magneet is 800 m. Dit komt overeen met een acceptabele loopafstand tot een 
(hoogwaardige) openbaar vervoer voorziening4. 

 
4 Dit is een veel gebruikte praktijkwaarde die bijvoorbeeld ook in recent empirisch onderzoek wordt 
teruggevonden: https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs10_043.pdf 
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Figuur B3.4. Omvormen van de modelzones naar uniforme magneten met een invloedsfeer van 800m. 
 
 

4 MOBILITEITSPRODUCTIE PER MAGNEET 

De totale mobiliteitsproductie, OV-productie en fiets-productie per magneet wordt nu bepaald door de 
ritproductiefactoren uit tabel B3.4, B3.5 en B3.6 te vermenigvuldigen met het aantal inwoners, aantal 
arbeidsplaatsen en aantal leerlingplaatsen binnen de invloedsfeer van de magneet. Waarbij: 
 

• Aantal inwoners = attribuut ‘BEVOLKING’ in het shape-bestand met socio-demografische 
gegevens 

• Aantal arbeidsplaatsen = attribuut ‘TEW_TOTAAL’ in het shape-bestand met socio-
demografische gegevens 

• Aantal leerlingplaatsen (excl. lagere en kleuterschool) = attribuut ‘SB_MIDDEL + SB_HOGER + 
SB_UNIF’ in het shape-bestand met socio-demografische gegevens 

 
De ritproductie van een magneet per dag is gelijk aan de ritproductie binnen het invloedgebied. Het komt voor 
dat een modelzone groter is dan het invloedgebied van 800m, of dat er meerdere modelzones binnen een 
invloedgebied vallen. In het eerste geval wordt berekend welk percentage van het oppervlak van de modelzone 
overlapt met het invloedgebied. Dit percentage wordt dan vermenigvuldigd met de totale ritproductie van de 
modelzone, om de ritproductie van de magneet te berekenen. In het tweede geval wordt voor elke modelzone 
met overlap berekend welk percentage van het oppervlak binnen het invloedgebied van de magneet valt. De 
totale ritproductie van de magneet is dan de som van al deze percentages, vermenigvuldigd met de ritproductie 
van de betreffende zones.  
 
 
Rekenvoorbeeld: 
• Het invloedgebied van magneet A overlapt 100% van het oppervlak van zone A 
• Het invloedgebied van magneet A overlapt daarnaast 50% van het oppervlak van zone B 
• Modelzone A en B hebben beiden een totale ritproductie van 1000 ritten per dag, een OV-

productie van 100 ritten per dag en een fiets-productie van 200 ritten per dag 
 
De totale mobiliteitsproductie van de magneet is dan 100% * 1.000 + 50% * 1.000 = 1.500 ritten per dag. De OV-
productie van de magneet is dan 100% * 100 + 50% * 100 = 150 openbaar vervoer ritten per dag. De fiets-
productie van de magneet is dan 100% * 200 + 50% * 200 = 300 fietsritten per dag. 
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5 WEERGAVE VAN MAGNETEN 

Om het kaartbeeld duidelijker te maken, met name in gebieden met een fijne zonering, wordt een selectie van 
magneten getoond. Als de centra van twee magneten dichter bij elkaar liggen dan 800m, wordt de alleen de 
sterkste magneet opgenomen in de weergave (zie figuur B3.5). Deze magneet heeft immers zwaardere 
bereikbaarheidscriteria, waardoor de lichtere criteria van de kleine magneet minder of niet meer relevant zijn.  

 
 Figuur B3.5. Selectie van magneten voor het kaartbeeld. 
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BIJLAGE 4. CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD OP 

INITIEEL VOORSTEL BASISBEREIKBAARHEID (VERSIE 

SEPT. 2019) 

1 RESULTATEN VAN ANALYSE VAN HET INITIEEL VOORSTEL 

Zowel het inhoudelijke resultaat van de confrontatie vraag & aanbod als de feedback van de gemeenten op het 
voorstel is uitgewerkt in voorliggend hoofdstuk. Voor de confrontatie van vraag en aanbod licht paragraaf 1.1 
toe hoe het kaartmaterieel geïnterpreteerd dient te worden. Aansluitend is het resultaat weergegeven van de 
analyse per categorie magneet. In verband met de leesbaarheid van het kaartmateriaal en de overzichtelijkheid 
van de analyse is deze analyse opgesplitst in de verschillende regio’s Noordwest (1.2), Maasland (1.3) en Zuid 
(1.4).5  
 

 

1.1 Interpretatie van het kaartmateriaal  

De resultaten van de confrontatie vraag & aanbod op het initiële voorstel voor het OV-netwerk van 2020 levert 
een set aan kaartmateriaal op. Voor elke deelregio en voor elk type magneet zijn de resultaten apart 
weergegeven. Onderstaande legenda ondersteunt het kaartmateriaal waarin onderscheid is gemaakt in de 
productie (type magneet), busfrequentie, treinfrequentie en socio-data.  

Afbeelding B4.1: Legenda ter ondersteuning van het kaartmateriaal in de confrontatie vraag & aanbod 
 
 

Onderstaande interpretatie hoort bij het kaartmateriaal in de navolgende paragrafen: 
■ Magneten van het betreffende type worden op de kaart weergeven met een gekleurde bol. 
■ Alle stations en bushaltes die voldoen aan de eisen worden weergegeven voor de betreffende magneet 

worden weergegeven op kaart met een gekleurd vierkantje. Daarnaast wordt er een cirkel rond deze halte 
getrokken die de wandel- of fietsafstand toont. Deze cirkel toont de invloedsfeer. 

■ Voorbeeld: Kaart van magneet 4 (afbeelding B4.2) toont alle ‘stopplaats’ stations met een cirkel voor de 
fietsafstand en alle bushaltes die minstens 4 keer per uur bediend worden met een cirkel voor de 
wandelafstand. 

 
5 Voor de steden Hasselt en Genk, die in meerdere deelregio’s vallen, geldt dat de aandachtspunten voor Hasselt 
zijn opgenomen in de regio Noordwest (5.2) en voor Genk in de regio Maasland (5.3). 

Het kaartmateriaal per type magneet is te downloaden via Sharepoint.  
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■ Indien de magneet voldoende wordt afgedekt door de invloedsfeer van een halte (cirkel rond halte), dan 
wordt deze magneet voldoende bediend. 

■ Indien de magneet onvoldoende wordt afgedekt voor de invloedsfeer van een halte (de magneet valt vrijwel 
volledig buiten de invloedsfeer), dan wordt dit gezien als een aandachtspunt en dient dit verder te worden 
onderzocht. Past het voorstel van kernnet en aanvullend net bij de lokale situatie? 

■ Indien de invloedsfeer van een halte geen magneet afdekt, dan wordt deze halte beter bediend dan 
vooropgesteld in de bedieningseisen. 

■ Voorbeeld: de kaart van magneet 4 (afbeelding B4.3) toont dat de magneet in Dilsen-Stokkem geen bushalte 
kent die minstens 4 keer per uur bediend wordt. Dit is dus een aandachtspunt. 

■ De kaart toont voor dit aandachtspunt de ruimtelijke situatie (aanwezigheid van inwoners, arbeidsplaatsen 
en leerlingplaatsen.  

■ Voorbeeld: de kaart van magneet 4 (afbeelding B4.3) toont dat de ruimtelijke vulling van de magneet in 
Dilsen-Stokkem voor meer dan driekwart bestaat in inwoners. 

■ Aansluitend is in de analyse voor de aandachtspunten aangegeven welk aanbod bij het aandachtspunt is 
voorzien in het initiële voorstel basisbereikbaarheid. De genoemde OV-lijnen kunnen daarom licht afwijken 
van de lijnen in dit OV-plan worden voorgesteld. De volgende afkortingen zijn gebruikt om de diverse lijnen 
te benoemen. 
- KN = Kernnet 
- AN = Aanvullend net 
- FN = Functioneel net 

 
 

 
Afbeelding B4.2: Kaart van magneet 4 toont alle ‘stopplaats’ stations met een cirkel voor de fietsafstand en alle 
bushaltes die minstens 4 keer per uur bediend worden met een cirkel voor de wandelafstand. 
 
 

 
Afbeelding B4.3: Kaart van magneet 4 toont dat de magneet rond Dilsen-Stokkem niet bediend wordt door een 
bushalte die minstens 4 keer per uur bediend wordt. Dit is dus een aandachtspunt. 
 

Sociodata magneet 

Magneet 
Bushalte 

Buffer rondom bushalte 
Magneet in aandachtsgebied 
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1.2 Analyse confrontatie vraag & aanbod - deelregio noordwest Limburg 

1.2.1 Magneet type 1 en 2 (>40.000 verplaatsingen/dag) 
Magneet type 1 en 2 komen in de deelregio noordwest Limburg alleen voor in Hasselt. Deze magneten worden 
voldoende bediend door het interstedelijk station van Hasselt en door bushaltes met een bediening van meer 
dan 6x/u.  

 
 Afbeelding B4.4: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 1 en 2 deelregio noordwest Limburg. 
 
  



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  73 

1.2.2 Magneet type 3 (20.000-40.000 verplaatsingen/dag) 
Magneten van het type 3 komen in de deelregio noordwest Limburg alleen voor in Lommel en Hasselt. De 
magneet in Lommel wordt afgedekt door lokale bushaltes met minimaal 4x/u een bus. De magneten in Hasselt 
worden afgedekt door bushaltes met minimaal 4x/u een bus en door het interstedelijk station van Hasselt.  
 

 
Afbeelding B4.5: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 3 deelregio noordwest Limburg. 
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1.2.3 Magneet type 4 (10.000-20.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 4 kennen in de regio noordwest Limburg geen treinstation of bushalte met 
minimaal 4x/u een bus in de nabijheid.  
 

 
Afbeelding B4.6: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 4 deelregio noordwest Limburg. 
 
De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
B1. Woon-werkgebied Beringen-Mijn 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend en ligt net buiten fietsafstand van de stations Beringen en 
Beverlo:  

- 1x/u - KN Beringen – Lommel 
- 1x/u - AN Beringen – Mol 
- 1x/u - AN Beringen – Paal – Tessenderlo 
- 2 FN-lijnen Beringen – Beverlo – Ham/Leopoldsburg 

 
B2. Woonkern Paal 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend:  

- 1x/u - AN Beringen– Paal – Tessenderlo 
- 1x/u - AN Diest – Beringen (VRR Leuven) 
- 3 FN-lijnen Beringen/Paal – Diest/Tessenderlo 

 
B3. Kerngebied Bocholt  
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend: 

- 2x/u - KN Maaseik – Neerpelt 
- 7 FN-lijnen in alle windrichtingen 
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B4. Houthalen (Meulenberg) 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend en valt buiten wandelafstand van de verbindingen Houthalen – 
Genk en Houthalen – Zonhoven 

- 1x/u - AN Hasselt – Peer – Hamont 
- 1 FN-lijn Beringen - Houthalen – Meulenberg 

 
B5. Houthalen-oost 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend. 

- 2x/u - KN Beringen – Genk 
- 5 FN-lijnen in alle windrichtingen 

1.2.4 Magneet type 5 (5.000-10.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 5 kennen in de deelregio Noordwest Limburg geen treinstation of bushalte 
met minimaal 2x/u een bus in de nabijheid.  
 

 
Afbeelding B4.7: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 5 deelregio noordwest Limburg. 
 
De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
C1. Tessenderlo (bedrijventerrein oost).  
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend: 

- 1x/u - AN Beringen – Paal – Tessenderlo 
- 1 FN-lijn Beringen – Paal – Tessenderlo 
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C2. Beringen-mijn 
Deze magneten worden minder dan 2x/u bediend, ligt net buiten fietsafstand van de stations Beringen en 
Beverlo en net buiten wandelafstand van de verbindingen KN Beringen – Lommel (1x/u) en AN Beringen – Mol 
(1x/u).  

- 1x/u - AN Beringen – Paal – Tessenderlo 
 

C3. Woongebied Heusden-Zolder (noord/Koersel) 
Dit woongebied ligt net buiten fietsafstand van de verbinding KN Beringen – Genk (2x/u).  

- 1 FN-lijn Beringen – Houthalen-Helchteren 
 

C4. Paal (Klitsberg/Krenist) 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend:  

- 1x/u – AN Diest – Beringen (VRR Leuven) 
- 2 FN-lijnen Beringen/Paal – Diest 

 
C5. Woon-werkgebied Lummen (noordoost) 
Deze magneet ten noordoosten van Lummen wordt minder dan 2x/u bediend:  

- 1x/u - AN Hasselt – Lummen – Heusden-Zolder – Houthalen-Helchteren 
- 1x/u - AN Diest – Lummen – Beringen (op grotere loopafstand gelegen) 
- 4 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
C6. Woonkern Zonhoven (Termolen) 
Geen bediening KN/AN – wel 4x functioneel net van/naar Hasselt en Genk. 
 
C7. Woon-werkgebied Zelem 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend:  

- 1x/u - AN Diest – Lummen – Beringen 
- 1 FN-lijn Diest – Lummen. 

 
C8. Woongebied Hasselt (Kuringen) 
Deze magneet wordt 2x/u bediend maar via haltes aan twee verschillende routes: 

- 1x/u – H13/H31 Stadsdienst Hasselt Kiewit – Hasselt 
- 1x/u – H12/H21 Stadsdienst Hasselt Spalbeek – Hasselt 

 
C9. Woonwijk en bedrijventerrein Lommel (Heeserbergen/Lommel-Werkplaatsen) 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend. 

- 1x/u - AN Lommel – Mol (VRR Kempen) 
- 1 FN-lijn Lommel - Mol 
 

C10. Woonwijken Lommel (Heide/Heuvel) 
Deze magneet ligt qua loopafstand meer dan 800 meter van de busroute via Lutlommel, die wel voldoende 
bedieningsniveau biedt. Momenteel wordt dit gebied enkele keren per dag bediend: 

- 1 FN-lijn Lommel – Kolonie  
 

C11. Woonkern Lindelhoeven 
Kent geen halte (meer) aan de KN-verbinding Hasselt – Neerpelt  

1.2.5 Magneet type 6 (1.000-5.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 6 kennen geen treinstation of bushalte met minimaal 1x/u een bus op 
fietsafstand.  
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Afbeelding B4.8: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 6 deelregio noordwest Limburg. 

 
De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
D1. Heusden-Zolder (noord/Koersel) 
Magneet ligt net buiten fietsafstand van KN Beringen – Genk (2x/u). Wel 1 FN-lijn Beringen – Houthalen-
Helchteren 

 
D2. Woonkernen Gestel/Eversel/Genenbos 
Magneet heeft geen bediening, wel 6 FN-lijnen Beringen/Heusden – Lummen. 

 
D3. Woongebied Zonhoven (Termolen) 
Magneet heeft geen bediening, wel 4 functionele lijnen van/naar Hasselt en Genk. 
 
D4. Woonkernen Linkhout/Schalbroek/Schaffen 
Magneet heeft geen bediening, wel 1 FN-lijn Lummen-Diest. 
 
D5. Woonkern Lindelhoeven 
Magneet kent geen halte (meer) aan de KN-verbinding Hasselt – Neerpelt. 
 
D6. Woonkern Lozen 
Magneet heeft geen bediening, wel 1 FN-lijn Kaulille – Bocholt. 
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1.3 Analyse confrontatie vraag & aanbod - deelregio Maasland 

1.3.1 Magneet type 1 en 2 (>40.000 verplaatsingen/dag) 
Magneet type 1 en 2 komen in de deelregio Maasland niet voor. 

 
Afbeelding B4.9: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 1 en 2 deelregio Maasland. 
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1.3.2 Magneet type 3 (20.000-40.000 verplaatsingen/dag) 
Magneten van het type 3 komen in de deelregio Maasland alleen voor in Genk. Deze magneet wordt afgedekt 
door lokale bushaltes met minimaal 4x/u een bus.  
 

 
Afbeelding B4.10: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 3 deelregio Maasland. 
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1.3.3 Magneet type 4 (10.000-20.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 4 kennen in de deelregio Maasland geen treinstation of bushalte met minimaal 
4x/u een bus in de nabijheid.  
 

 
Afbeelding B4.11: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 4 deelregio Maasland. 
 
 
De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
B6. Woonkern Dilsen 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend: 

- 2x/u – KN Hasselt – Maasmechelen – Maaseik 
- 5 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
B7. Woonwijken Maasmechelen (ZW/NW) 
Dit gebied valt net buiten loopafstand van de haltes met verbindingen die wel 4x/u een bediening opleveren.  

- 2x/u – KN Eisden – Maasmechelen – Lanaken – Maastricht 
- 2x/u – KN Hasselt – Maasmechelen – Maaseik 
- 7 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
B8. Woonwijk Lanaken 
Deze magneet wordt wel minimaal 4x/u bediend, maar via haltes aan 3 verschillende routes: 

- 2x/u – KN Hasselt – Diepenbeek – Genk – Maastricht 
- 2x/u – KN Eisden – Maasmechelen – Lanaken – Maastricht 
- 2x/u – KN Hasselt – Bilzen – Lanaken 
- 9 FN-lijnen in alle windrichtingen 
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B9. Woonwijk Genk (Noordwest) 
Deze magneet wordt wel 4x/u bediend, maar via haltes aan 2 verschillende routes: 

- 2x/u – AN Hasselt – Genk 
- 2x/u – G-net Bokrijk Dreef – Genk Gelieren 
- 4 FN-lijnen Genk - Zonhoven 

 

1.3.4 Magneet type 5 (5.000-10.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 5 kennen in de deelregio Maasland geen treinstation of bushalte met minimaal 
2x/u een bus in de nabijheid.  
 

 
Afbeelding B4.12: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 5 deelregio Maasland. 
 
De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
C12. Woonwijk Bree (noord) 
Deze magneet ligt buiten wandelafstand van bushaltes in het zuiden van Bree, die voldoende bediening 
kennen: 

- 2x/u – KN Maaseik – Neerpelt  
- 2x/u – KN Genk – Bree 

 
C13. Woonkern Molenbeersel 
Geen bediening KN/AN – wel 1 FN-lijn Molenbeersel – Maaseik. 
 
C14. Woonkern Ophoven 
Geen bediening KN/AN – wel 1 FN-lijn Kinrooi – Maaseik. 
 
C15. Woonkern Meeuwen 
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Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend: 
- 1x/u – KN Genk – Meeuwen – Peer – Neerpelt 
- 7 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
C16. Woonwijken Maasmechelen  
Dit gebied valt net buiten loopafstand van de verbinding Eisden – Maasmechelen – Lanaken – Maastricht (KN, 
2x/u). Wel zijn er 4 FN-lijnen in alle windrichtingen. 
 

1.3.5 Magneet type 6 (1.000-5.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 6 kennen in de deelregio Maasland geen treinstation of bushalte met minimaal 
1x/u een bus op fietsafstand.  
 

 
 
Afbeelding B4.13: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 6 deelregio Maasland. 

 
De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
D7. Woonkern Kessenich/Hezerheide/Geistingen 
Geen bediening KN/AN – wel 1 FN-lijn Kinrooi – Maaseik. 
 
D8. Woonkern Wijshagen 
Geen bediening KN/AN – wel 3 FN-lijnen Meeuwen – Bree. 
 
D9. Woonkern Neerglabbeek 
Geen bediening KN/AN – wel 3 FN-lijnen Gruitrode – Opitter/Opoeteren. 
 
D10. Bedrijventerrein Dilsen (NW) 
Geen bediening KN/AN – wel 2 FN-lijnen van/naar Maaseik en Maasmechelen. 
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D11. Woonkernen As-Lanklaar (N75) 
Geen bediening KN/AN – wel 1 FN-lijn Maaseik – Genk. 
 
D12. Woonkernen Maasmechelen (Kotem/Boorsem) 
Geen bediening KN/AN – wel 3 FN-lijnen Maasmechelen – Lanaken. 
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1.4 Analyse confrontatie vraag & aanbod - deelregio Zuid-Limburg 

1.4.1 Magneet type 1 en 2 (>40.000 verplaatsingen/dag) 
Magneet type 1 en 2 komen in de deelregio Zuid-Limburg voor in Hasselt en in Sint-Truiden. Deze magneten 
worden voldoende bediend door de interstedelijke stations van Hasselt en Sint-Truiden en door bushaltes met 
een bediening van meer dan 6x/u.  

 
 Afbeelding B4.14: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 1 en 2 deelregio Zuid-Limburg. 
 

1.4.2 Magneet type 3 (20.000-40.000 verplaatsingen/dag) 
Magneten van het type 3 komen in de deelregio Zuid-Limburg alleen voor in Tongeren. Deze magneet kent geen 
interstedelijk station op fietsafstand of bushalte met minimaal 4x/u een bus in de nabijheid.  
 
 

 
 Afbeelding B4.15: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 3 deelregio Zuid-Limburg. 
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Deze situatie verdient dus aandacht: 
 
A1. Tongeren 
Het station van Tongeren is niet aangemerkt als ‘interstedelijk’ (minder dan 10.000 instappers per week), 
waardoor deze niet meeweegt in de bereikbaarheid van de magneet categorie 3 in Tongeren. Deze magneet ligt 
op ca. 800 meter van een bushalte die 4x/u wordt bediend via de volgende verbindingen. 

- 2x/u KN Sint-Truiden – Tongeren 
- 1x/u AN Tongeren – Luik 
- 1x/u AN Hasselt – Kortessem - Tongeren 
- 10 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 

1.4.3 Magneet type 4 (10.000-20.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 4 kennen in de deelregio Zuid-Limburg geen treinstation of bushalte met 
minimaal 4x/u een vertrekkende bus in de nabijheid.  
 

 
Afbeelding B4.16: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 4 deelregio Zuid-Limburg. 
 
 
De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
B10. Kern Herk-de-Stad 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend en valt buiten fietsafstand van station Schulen. 

- 1x/u AN Hasselt - Diest 
- 9 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
B11. Hoeselt 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend. 

- 2x/u KN Genk – Tongeren 
- 7 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
B12. Tongeren (Zuidwest) 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend en valt net buiten fietsafstand van station Tongeren. 

- 2x/u KN Sint-Truiden – Tongeren 
- 1x/u AN Tongeren – Luik 
- 10 FN-lijnen in alle windrichtingen 
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1.4.4 Magneet type 5 (5.000-10.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 5 kennen in de deelregio Zuid-Limburg geen treinstation of bushalte met 
minimaal 2x/u een bus in de nabijheid. De volgende situaties verdienen aandacht: 
 
 

 
Afbeelding B4.17: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 5 deelregio Zuid-Limburg. 
 
C17. Herk-de-Stad 
Deze magneet wordt minder dan 4x/u bediend en valt buiten fietsafstand van station Schulen. 

- 1x/u AN Hasselt - Diest 
- 9 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
C18. Sint-Truiden (Schurhoven) 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend.  

- 1x/u AN Hasselt – Sint-Truiden – Landen 
- 6 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
C19. Kerngebied Wellen 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend. 

- 1x/u AN Hasselt – Kortessem – Borgloon – Heers 
- 7 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
C20. Woonkern Heers 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend. 

- 1x/u AN Hasselt – Kortessem – Borgloon – Heers 
- 5 FN-lijnen in alle windrichtingen 

 
C21. Woonkern Schoonbeek 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend en ligt buiten wandelafstand van KN Hasselt-Bilzen. 

- 3 FN-lijnen Diepenbeek – Bilzen 
 
C22. Zichen 
Deze magneet wordt minder dan 2x/u bediend. 

- 6 FN-lijnen in alle windrichtingen 
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1.4.5 Magneet type 6 (1.000-5.000 verplaatsingen/dag) 
Een aantal magneten van het type 6 kennen in de deelregio Zuid-Limburg geen treinstation of bushalte met 
minimaal 1x/u een bus op fietsafstand.  
 

 Afbeelding B4.18: Toets Basisbereikbaarheid magneet type 6 deelregio Zuid-Limburg. 

De volgende situaties verdienen aandacht: 
D13. Woonkernen Eikot/Zepperen/ D’Ooie 
Geen bediening KN/AN – wel 4 FN-lijnen van/naar Sint-Truiden/Wellen. 
 
D14. Aalst 
Geen bediening KN/AN – wel 1 FN-lijn Sint-Truiden – Jeuk. 
 
D15. Woonkernen Engelsmanhoven/Gelinden 
Geen bediening KN/AN – wel 1 FN-lijn Sint-Truiden – Heers. 
 
D16. Woonkern Mechelen-Bovelingen 
Geen bediening KN/AN – wel 1 FN-lijn Heers – Rukkelingen-Loon. 
 
D17. Woonkernen Vliermaalroot/Romershoven 
Geen bediening KN/AN – wel 3 FN-lijnen in alle windrichtingen. 
 
D18. Woonkernen Kleine-Spouwen/Vlijtingen/Rosmeer 
Geen bediening KN/AN – wel 5 FN-lijnen in alle windrichtingen. 
 
D19. Woonkernen Val-Meer/Zussen 
Geen bediening KN/AN – wel 6 FN-lijnen in alle windrichtingen. 
 
D20. Woonkern Kanne 
Geen bediening KN/AN – wel 4 FN-lijnen van/naar Riemst/Voeren + buslijn van/naar Maastricht (NL). 
 
D21. Kern Moelingen/Voeren 
Geen bediening KN/AN – wel 3 FN-lijnen van/naar Riemst/Sint-Truiden + bediening door TEC. 
 
D22. Woonkern Lauw 
Geen bediening KN/AN – wel 2 FN-lijnen van/naar Heers/Tongeren. 
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BIJLAGE 5. OPMERKINGEN GEMEENTEN OP CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD 
 
Onderstaande lijst met vragen en antwoorden geeft een overzicht van de reacties nav de toelichting van de informatie zoals beschreven in bijlage 3 en 4.  
 
Versie 4 maart 2020  
 

Wie  Datum  Reactie/opmerkingen/vragen  Reactie actiehouder 

Bree  18-11-
2019  

Het advies van Stad Bree blijft na deze feedback onveranderd. Wij 
zien onze grote zorg, het verdwijnen van een regelmatige 
bediening in het noorden van Bree, hier ook door jullie bevestigd 
in de meegestuurde informatie. 
Indien mogelijk zouden we van De Lijn graag een redenering 
ontvangen waarom dit gebied niet bediend wordt, het lijkt ons 
dat dit wel kan zonder de rechtlijningheid te doorbreken, zoals 
ook aangehaald in ons advies.  
Als aanvulling zouden we wel nog even willen stilstaan bij de 
telgegevens die De Lijn heeft vrijgegeven. Voor Bree waren deze 
naar ons gevoel allesbehalve representatief. Er werd enkel geteld 
op lijn 302 Maaseik – Geel. 
Wij stellen ons hier wel enkele vragen bij, aangezien in Bree 
enkele “populaire’ haltes verdwijnen, schijnbaar zonder accurate 
telgegevens om dit te motiveren. 

Vanuit de confrontatie van vraag en aanbod wordt de zorg voor de 
bereikbaarheid van Bree-noord onderschreven: hier is een 
aandachtspunt gesignaleerd. Dit is doorgegeven aan De Lijn en 
aanpassing van deze situatie is voorzien in de iteratieslag voor het 
voorgestelde OV-netwerk. 

Dilsen-
Stokkem 

19-11-
2019 

Er wordt in de toetsing uitgegaan van het model “De Lijn”. De 
gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem hebben in hun 
advies aangegeven dat het model “De Lijn” niet als performant 
OV-net kan beschouwd worden en dat een nieuw model dient 
uitgewerkt te worden. Het heeft o.i. dan ook geen zin om het 
model “De Lijn” te toetsen aan allerlei criteria om op basis 
hiervan kleine bijsturingen voor te stellen. Het is niet enkel 
belangrijk om na te gaan of er in een bepaald gebied op een bus 
kan gestapt worden, maar ook: is dit een gewenste verbinding 

De confrontatie van vraag en aanbod combineert het voorgestelde 
aanbod (voorstel De Lijn) met de verwachte vraag. Daarbij is de 
verwachte vraag herleid op basis van socio-economische brondata 
(inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen) vanuit het Vlaams 
verkeersmodel in combinatie met inzichten uit het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1. Dit om een zo objectief mogelijke 
benadering te verkrijgen van de verwachte vervoersvraag per gebied, 
waar het aanbod in het voorstel van De Lijn vervolgens tegen af is 
gezet. Daarbij biedt de magnetenanalyse alleen inzicht in de herkomst 
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Wie  Datum  Reactie/opmerkingen/vragen  Reactie actiehouder 

(waar rijdt deze bus naartoe?) en in welke tijdspanne (is de 
verbinding concurrentieel t.o.v. de auto?). Deze elementen 
ontbreken in de voorgestelde toetsing. Het dossier dient 
grondiger en gerichter opgebouwd te worden. Onze visie zoals 
verwoord in ons advies is niet gewijzigd. 

en bestemming van verplaatsingen, en niet in de herkomst-
bestemmings-relaties. 

Genk 20-11-
2019 

Opnieuw merken we op dat het kaartmateriaal onvoldoende 
leesbaar is om een degelijke beoordeling te kunnen maken. Ook 
valt op dat de ondergrond van de kaarten af en toe wijzigt: bv. 
Kolenspoor wordt op sommige kaarten volledig tot in Eisden 
ingetekend (inclusief station) terwijl op andere kaarten het spoort 
stopt net voorbij Genk-Goederen (hetgeen correct is), Station 
Genk wordt op sommige kaarten op de plaats van Genk-
Goederen ingetekend, sommige stations krijgen op sommige 
kaarten een IC-status toebedeeld,... We willen dan ook vragen dat 
het studiebureau werk maakt van deftig leesbare kaarten, waarop 
o.a. gemeentegrenzen staan en een aantal andere structurerende 
elementen, kaarten waarop je kan inzoomen en dan ook leesbaar 
blijven en aldus voldoende mogelijkheden geven om de 
voorstellen te beoordelen. Door gebruik te maken van de 
uitsnedes per deelgebied zitten wij als stad Genk steeds ergens 
op een uithoek, en zijn we genoodzaakt de verschillende 
presentaties te raadplegen om een globaal beeld te krijgen. Dit 
kan eenvoudig verholpen worden door een volledige kaart aan te 
bieden. 
 
Specifiek voor Genk zien we dat een aantal magneten van cat. 4 
(Winterslag?) en 5 (bedrijvenzones Genk-Noord en Genk-Zuid) 
geheel/deels buiten de invalszone van een OV-halte vallen. Ze 
werden in de benchmarkanalyse echter niet aangeduid als 
aandachtspunt. Aangezien het vandaag niet duidelijk is in 
hoeverre het G-net hierop een antwoord kan bieden, lijkt het me 
noodzakelijk dit wel te doen. 

We lopen de kaarten nogmaals na op consistentie in de ondergronden 
en zullen correcties aanbrengen waar nodig. Daarnaast stellen we via 
Sharepoint kaarten van de confrontatie van vraag en aanbod voor heel 
de vervoerregio beschikbaar die geschikt zijn om in te kunnen zoomen 
op lokaal niveau om aan het probleem van de leesbaarheid tegemoet 
te komen. 
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Wie  Datum  Reactie/opmerkingen/vragen  Reactie actiehouder 

Gingelom 18-11-
2019 

We begrijpen niet zo goed waarom de regio 
Jeuk/Boekhout/Mielen in de nieuwe analyse niet meer is 
opgenomen als aandachtspunt. Het is zeer belangrijk dat dit 
wordt opgenomen als aandachtspunt zodat dit verder kan 
onderzocht worden. 
Naar mijn inziens is de kaart in de gemeente Gingelom niet 
veranderd. We vernemen dan ook graag hier meer informatie 
over. 
Zie ook figuren in de mail! 

Hier is in de analyse verwarring ontstaan tussen verschillende kernen. 
In de 1e versie van de analyse zijn per ongeluk de kernen 
Jeuk/Boekhout/Mielen benoemd, maar later is gebleken dat het de 
kernen Aalst, Engelsmanhoven/Gelinden en Mechelen-Bovelingen 
betreft. Daarbij geldt dat de locatie van de magneten op de kaart wordt 
bepaald door de zonering in het Vlaams verkeersmodel. Een magneet 
hoeft daardoor niet per definitie overeen te komen met een specifieke 
kern: deze kan bijvoorbeeld ook alle inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingplaatsen in een groter gebied omvatten. 
Het betreft hier nog steeds een aandachtspunt voor Aalst, 
Engelsmanhoven/Gelinden waar in het initiële voorstel enkel 
functioneel net wordt geboden. 

Halen 21-11-
2019 

Uit de magnetenanalyse blijkt dat Zelem een knelpunt is qua 
mobiliteit en dus benadrukt het college zijn vraag tot verbinding 
van Zelem met centrum Halen met openbaar vervoer. 

In de confrontatie van vraag en aanbod blijkt dat de kern Zelem 
inderdaad een aandachtspunt is voor magneten in de categorie 5. Uw 
vraag is opgenomen als onderdeel van de reacties voor de iteratie van 
het voorstel basisbereikbaarheid 

Heers 21-11-
2019 

Het college betreurt het ten zeerste van het aanbod in de 
gemeente Heers erg minimaal is. Dit probleem werd reeds 
herhaalde malen aangekaart. Het college pleit er dan ook voor 
om een minimum basisvervoer te voorzien en dringt aan op het 
behoud van de belbussen. 

De confrontatie van vraag en aanbod laat in de gemeente Heers 
inderdaad enkele aandachtspunten zien, waarbij de kern Heers zelf is 
opgelijst als een aandachtspunt binnen de magneten van de categorie 5. 
Heers heeft enkel het AN Hasselt-Kortessem-Borgloon-Heers en enkele 
functionele lijnen, maar het blijft een ‘aandachtspunt’. Afhankelijk van 
de lokale situatie is te bezien wat hier de best passende oplossing is om 
aan de vervoervraag te beantwoorden, mogelijk met VOM. 

Tessenderlo 19-11-
2019 

Met betrekking tot de info die we tot nu toe gekregen hebben is 
er voorlopig geen gewijzigde visie. Met betrekking tot het vervoer 
op maat kregen we graag een gedetailleerde blindevlekkenkaart 
van Tessenderlo 

We stellen via Sharepoint kaarten van de confrontatie van vraag en 
aanbod voor heel de vervoerregio beschikbaar die geschikt zijn om in 
te kunnen zoomen op lokaal niveau.  

Tongeren 21-11-
2019 

- Magnetenanalyse versus netplan De Lijn 2020 
o Graag de kaart met de magneten van 1 tot en met 7 meer in 
detail (inzoomen tot op niveau Tongeren) 
o Het regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost heeft geen 

We stellen via Sharepoint kaarten van de confrontatie van vraag en 
aanbod voor heel de vervoerregio beschikbaar die geschikt zijn om in 
te kunnen zoomen op lokaal niveau. De confrontatie van vraag en 
aanbod combineert het voorgestelde aanbod (voorstel De Lijn) met de 
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Wie  Datum  Reactie/opmerkingen/vragen  Reactie actiehouder 

enkele magneetwaarde terwijl dit toch 180ha groot is en 2.000 
arbeidsplaatsen heeft 
o Het regionaal bedrijventerrein Overhaem is 80ha groot en kent 
1.000 arbeidsplaatsen maar krijgt toch maar een magneetwaarde 
6, klopt dit wel? 
o Uit de analyse blijkt dat de zone ten zuiden van Tongeren zowel 
op niveau 3 als 4 onvoldoende wordt bediend. Recent werd 
inderdaad al opgemerkt dat er in die zone naast de vele 
woongelegenheden ook tal van voorzieningen zijn zoals T-Forum, 
Hippodroom, Klein Veldje, Activ … 
o Uit de analyse van magneetwaarde 6 blijkt dat enkel Lauw naar 
boven komt als onvoldoende bediend vanwege het ontbreken 
van een bus met een uurfrequentie binnen een fietsafstand van 2 
km. Geldt dit ook niet voor de kernen Rutten, Nerem, Mal, Sluizen 
en ’s Herenelderen? 

verwachte vraag. De verwachte vraag is gebaseerd op socio-
economische brondata (inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen) 
vanuit het Vlaams verkeersmodel in combinatie met inzichten uit het 
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1. De locatie van de 
magneten op de kaart wordt bepaald door de zonering in het Vlaams 
verkeersmodel: daardoor hoeft een magneet niet per definitie overeen 
te komen met een specifiek gebied: grotere bedrijventerreinen kunnen 
dus verdeeld zijn over meerdere magneten. Omdat in de magneten 
alleen verplaatsingen veroorzaakt door inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingplaatsen zijn meegewogen, is de ligging van de voorzieningen in 
de vervoerregio op een aparte kaart weergegeven. Omdat magneten 
een bepaald gebied representeren, zijn deze alleen benoemd als 
aandachtspunt indien de magneet grotendeels buiten de invloedsfeer 
van een OV-halte ligt. Zo is Tongeren (zuidwest, categorie 4) daarom 
geclassificeerd als aandachtspunt. Voor de kernen Rutten, Nerem, Mal, 
Sluizen en ’s Herenelderen geldt dat deze, anders dan Lauw, binnen de 
invloedssfeer liggen van een OV-halte of niet zijn geclassificeerd als een 
magneet in de categorie 6. 

Hasselt 22-11-
2019 

Momenteel zijn er geen gewijzigde visies ten aanzien van eerder 
overgemaakte reacties.  
In de magneetanalyse zien we echter wel dat het aanbod niet 
toereikend is aan de vraag in Kuringen.  
Wordt dit onevenwicht verder opgenomen wanneer het vervoer 
op maat uitgedacht wordt?  

Specifiek voor Kuringen geldt dat deze magneet is geclassificeerd als 
aandachtspunt, maar bij nadere beschouwing lijkt te voldoen. Dit 
omdat de gewenste frequentie wel wordt geboden, maar door 2 aparte 
lijnen die elke een eigen route door Kuringen kennen. Wanneer het 
aanbod van deze lijnen samen wordt beschouwd, wordt dus wel aan 
het gewenste aanbod voldaan. Overigens kan er dan lokaal nog steeds 
een behoefte bestaan voor invulling met Vervoer op Maat.  

Lommel 26-11-
2019 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat 
volgende opmerkingen worden doorgegeven op de toetsing van 
de magneten (zie ook "presentatie benchmark 
basisbereikbaarheid werkgroep Noord" in bijlage): 
· Toets magneten categorie 4: onduidelijk waarom het 
aandachtspunt Wijerken in de laatste versie niet meer 
opgenomen is (slide 21/34). In de vorige versie van de presentatie 

De kern van de magneet in/nabij dit gebied wordt grotendeels afgedekt 
door een bushalte die voldoende bediening biedt (halte Donkerstraat). 
In de eerdere versie van de benchmark was gebaseerd op een 
onvolledig haltebestand, daarom kan er sprake zijn van wijzigingen en 
dient de meest recente versie als uitgangspunt te worden genomen. 
Overigens is het belangrijk om te beseffen dat de locatie van de kern 
van een ruimtelijke magneet is afgeleid vanuit de zonering van het 
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Wie  Datum  Reactie/opmerkingen/vragen  Reactie actiehouder 

werd vermeld dat de woonwijk Wijerken buiten wandelafstand 
van de centrumhaltes gelegen was. Kan verklaard worden 
waarom dit nu niet meer het geval is? 

Vlaams verkeersmodel, maar dat punt een gebied (modelzone) 
representeert. 

Lommel 26-11-
2019 

Toets magneten categorie 5: op slide 24/34 woonwijk 
Heeserbergen en de bedrijventerrein 
Kristalpark/Balendijk/Maatheide als 2 aparte 
aandachtspunten/locaties opnemen. 

De locatie van een ruimtelijke magneet is afgeleid vanuit de zonering 
van het Vlaams verkeersmodel. Elke magneet representeert een gebied 
(modelzone), met daarin ruimtelijke vulling (inwoners, arbeidsplaatsen, 
leerlingplaatsen). Hoewel het aannemelijk is dat de woonwijk en de 
bedrijventerreinen elk onderdeel zijn van een aparte magneet, is dat 
niet te garanderen. Daarom beschouwen we magneten die een 
aandachtspunt vormen en bij elkaar gelegen zijn in de benchmark altijd 
als een groep. Uiteraard is op basis van het materiaal nadere duiding 
mogelijk op basis van lokale kennis, om te bepalen hoe het best met dit 
aandachtspunt om kan worden gegaan.  

Lommel 26-11-
2019 

Toets magneten categorie 6: het aandachtspunt Stevensvennen is 
in de laatste versie niet meer opgenomen (slide 26/34). In de 
vorige versie van de presentatie werd vermeld dat Stevensvennen 
mogelijk onvoldoende bediend zou worden omdat de gegevens 
van de vervoerregio Kempen nog niet bekend waren. Aangezien 
we nog niet weten welke haltes bediend zullen worden door de 
lijn in het aanvullend net Mol - Balen - Lommel moet dit 
aandachtspunt voorlopig nog behouden blijven. 

Uitgangspunt voor de benchmark-analyse in heel Limburg is dat de 
bestaande haltes bediend worden met het de lijnen van het netwerk 
basisbereikbaarheid. De enige uitzondering daarop vormt de 
verbinding Lommel/Neerpelt – Hasselt, waar De Lijn een eerste 
reductie van het aantal stops heeft ingevoegd om de snelheid van de 
lijn te bevorderen. In alle andere gevallen is uitgangspunt dat de 
bestaande haltes bediend worden indien daar een bus passeert. 

Zutendaal 25-11-
2019 

De magneetanalyse, die door een studiebureau werd uitgevoerd 
op het voorstel van kernnet (KN) en aanvullend net (AN) van De 
Lijn, legt geen tekortkomingen bloot in het voorgestelde aanbod 
op het grondgebied van de gemeente Zutendaal. Dat hoeft ook 
niet te verbazen, gezien de criteria die bij deze analyse gebruikt 
worden. Omdat een kleine gemeente als Zutendaal qua 
mobiliteitsproductie vooral magneten van categorie 6 genereert, 
wordt - volgens de criteria van deze analyse - een afstand van 
liefst 2 km tot de dichtstbijzijnde halte als acceptabel beschouwd. 
Om af te toetsen of het aanbod voldoet aan de reële noden van 
de inwoners, zeker zij die niet in staat zijn om te fietsen, is die 

Ter aanvulling: de confrontatie van vraag en aanbod is vooral bedoeld 
als hulpmiddel om op systematische wijze aandachtspunten in het 
voorgestelde OV-netwerk op te sporen, door belangrijke herkomst- en 
bestemmingslocaties te identificeren en in verband te brengen met het 
OV-aanbod.  
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analyse dus weinig zinvol. Eerlijkheidshalve moet anderzijds ook 
wel worden opgemerkt dat de voorgestelde frequentie van het 
KN in Zutendaal (twee lijnen die samen een kwartierdienst 
vormen) veel hoger ligt dan hetgeen men op basis van de reële 
mobiliteitsproductie zou verwachten. Samengevat brengt die 
magneetanalyse ons eigenlijk niets bij en lijkt het hoe dan ook 
niet aangewezen om kritiek te geven op de voorgestelde KN-
lijnen, die immers een sterke verbetering inhouden ten opzichte 
van het huidige aanbod met lijn 45 (nu slechts eenmaal per uur).  

Zutendaal 25-11-
2019 

Belangrijker is dat we een zicht krijgen op het volledige 
toekomstige aanbod en dan beoordelen of alle kernen een halte 
ter beschikking hebben op een acceptabele wandelafstand. Er is 
kennelijk nog steeds geen beslissing genomen over het G-net, en 
dus weten we nog steeds niet hoe o.a. Wiemesmeer, Hoven, 
Stalken, Roelen en de Lieteberg in de toekomst bediend zullen 
worden. Hier is het belangrijk dat de gemeente Zutendaal in de 
Vervoersregioraad aandringt om een volledig beeld te krijgen van 
het toekomstige OV-aanbod. Overleg met de stad Genk en De Lijn 
lijkt me hierbij zeer wenselijk en dringend. De twee scenario's die 
we eerder in ons ontwerp van reactie aan MOW (d.d. 22 oktober 
2019) voorgesteld hebben, voorzien beide in de omvorming van 
het huidige concept naar een fijnmazige bediening van alle 
woonkernen met korte wandelafstanden tot de haltes. Overigens 
bevatten de gepubliceerde reizigerstellingen voorlopig geen 
gegevens m.b.t. de huidige lijn G7. Het is dus maar de vraag 
waarop men eventuele beslissingen over de hervorming van het 
G-net zal baseren 

Voor de confrontatie tussen vraag en aanbod is uitgegaan van het 
bestaande G-net in combinatie met het voorstel basisbereikbaarheid 
van De Lijn. 
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BIJLAGE 6. METHODIEK VERVOER OP MAAT  
 

INLEIDING EN DOEL 

Met de invoering van het concept basisbereikbaarheid wil de Vlaamse overheid een nieuwe invulling geven aan 
het openbaar vervoerbeleid. Op deze manier stapt men in Vlaanderen af van het idee van basismobiliteit. De 
basismobiliteit biedt een belangrijke kernwaarde, namelijk de mogelijkheid die een ieder heeft om vanuit huis 
vervoerd te worden tegen een relatief laag openbaar vervoertarief. De kosten lopen echter (te) hoog op ten 
opzichte van de inkomsten en het concept is aanbodgericht. Hierbij speelt mee dat abonnementen goedkoop 
zijn, waardoor veel gebruikers een laag kilometertarief betalen. Daarnaast bestaan er tal van aanvullende 
vervoersvoorzieningen voor specifieke doelgroepen (persoonskenmerken). Dit leidt tot versnippering van 
vervoerproducten en inefficiëntie. Doel van de reorganisatie is om te komen tot een betaalbaar vervoersysteem, 
waarin de maatschappelijke betekenis van het openbaar vervoer kan worden gegarandeerd. Door het 
samenbrengen van vervoervraag, alsook ketenverplaatsingen (incl. fiets), kan tot een efficiënte inzet van 
middelen gekomen worden. 
 
Deze bijlage is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk beschrijven we de verschillende lagen van het 
gelaagd vervoersnetwerk, waarvan Vervoer op Maat (VOM) één laag uitmaakt. In het tweede hoofdstuk gaan we 
in op de logica rond VOM in relatie tot de overige lagen van het netwerk en geven we een overzicht van de 
verschillende typen VOM. In het derde hoofdstuk zijn richtlijnen voor toepassing van VOM gegeven. Het vierde 
en laatste hoofdstuk beschrijft de methode en werking achter het Kostenmodel Vervoer op Maat. Dit 
kostenmodel stelt de gebruiker in staat de (exploitatie)kosten van verschillende VOM-systemen in te schatten. 

1 VERVOER OP MAAT IN GELAAGD VERVOERSNETWERK 

Het concept basisbereikbaarheid vertrekt van een gelaagd vervoersmodel (zie ook figuur B6.1): 
1. Treinnet: de trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het treinnet staat in eerste 

instantie in voor de internationale, intergewestelijke en interregionale verbindingen.  
2. Kernnet: complementair aan het treinvervoer zal met het kernnet een antwoord geboden 

worden op de hoge vervoersvraag op grote assen. Het kernnet verbindt kernen met elkaar, 
bedient de belangrijke centraal gelegen attractiepolen en voorziet een performant aanbod 
voor de voorstedelijke en de interstedelijke structurele verplaatsingsnoden.  

3. Aanvullend net: dit net bestaat enerzijds uit lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie van 
en naar de lijnen van het kernnet en het spoornet. Anderzijds bestaat het uit meer 
ontsluitende lijnen die het kernnet complimenteren. Ook de zogenaamde ‘functionele ritten’ 
horen tot dit aanvullend net. 

4. Vervoer op maat: het vervoer op maat betreft de optelsom van het geoptimaliseerd aanbod 
inzake onder andere het doelgroepenvervoer, maar ook het lokaal vraagafhankelijke net, 
belbussen, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit aangeboden door 
deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, …), mobiliteit aangeboden via lokale initiatieven, 
zoals taxiecheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones en 
collectieve taxi’s. 
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Figuur B6.1: Gelaagd vervoersmodel met spoor, kernnet, aanvullend net als context voor Vervoer op Maat 
 

2 TYPEN VERVOER OP MAAT 

2.1 Logica rond VOM 

Binnen VOM speelt zowel de netwerklogica als de nabijheidslogica. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor 
deze beide logica’s bij de vormgeving, inbedding en communicatie rond de VOM-oplossing. 

2.1.1 Netwerklogica 
Gebruik van VOM in combinatie met het openbaar vervoer of met de eigen wagen. Gebruikers leggen langere 
verplaatsingen af waar VOM een deel van de totale verplaatsing uitmaakt. VOM vergroot de invloedssfeer van 
het mobiliteitsknooppunt. Netwerklogica wordt aangeboden op locaties in de buurt van OV-knooppunten. 
Kwaliteit van openbaar vervoer en kwaliteit functies op korte afstand (fietsafstand) zijn belangrijk. 

2.1.2 Nabijheidslogica 
Gebruik is gericht op bewoners, zonder combinatie met andere vervoersmiddelen of ter vervanging van de eigen 
fiets (als mensen niet kunnen of willen fietsen) in voortransport. Gebruikers gebruiken VOM voor korte 
verplaatsingen in de stad/gemeente. Nabijheidslogica wordt aangeboden op locaties in de buurt van 
woonplekken en attractiepolen. Fijnmazigheid van het VOM-netwerk en densiteit van woningen en functies zijn 
belangrijk. 

2.2 Overzicht typen VOM 

In figuur B6.2 is een overzicht te zien van de verschillende typen Vervoer op Maat. Hieronder worden de 
verschillende vervoersystemen beschreven.  
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Figuur B6.2: Overzicht verschillende typen Vervoer op Maat 
 

2.2.1 VOM-vast 
VOM-vast is een vast vervoersysteem: volgens een dienstregeling wordt op vaste plekken gehalteerd (zie figuur 
B6.2: vast vervoer). Het kan goed functie-gebonden ingezet worden, bijvoorbeeld om mensen van en naar een 
ziekenhuis, industriegebied of markt te brengen. Voordelen van een VOM-vast systeem zijn dat het duidelijk is 
voor de reiziger, het zowel voor de reiziger als voor de vervoerder goed te plannen is en geschikt is voor grotere 
bestemmingen. Nadelen van een VOM-vast systeem zijn dat de shuttle soms voor niets rijdt en dat alleen vervoer 
wordt geboden op een vaste route van en naar haltes. 

2.2.2 VOM-flex 
VOM-flex is een flexibel vervoersysteem: reizigers worden op aanvraag van adres naar adres vervoerd (zie figuur 
B6.2: flex vervoer). Voordelen van een VOM-flex system zijn dat de reizigers thuis opgehaald kunnen worden, 
rechtstreeks naar hun bestemming reizen en dat de dienst op afroep beschikbaar is. Een nadeel van dit type 
VOM is dat het boeken van een rit voor sommige reizigers als lastig kan worden ervaren. Daarnaast heeft dit 
vervoersysteem relatief hoge kosten per reiziger door diversiteit in reispatronen en is het nodig om 
randvoorwaarden op te stellen voor het bereik van de dienst (zowel in tijd als geografisch). 

2.2.3 VOM-semi-flex 
VOM-semiflex is een semi flexibel vervoersysteem: het vervoer is deels tussen vaste (mobi)punten en deels op 
aanvraag (zie figuur B6.2: semi-flex vervoer). Het belangrijkste voordeel van VOM-semiflex ten opzichte van 
VOM-flex is dat reizigers meer gebundeld worden. Hierdoor is VOM-semiflex kostenefficiënter. Daarnaast 
bedient VOM-semiflex een groter gebied dan VOM-vast. Nadelen van een VOM-semiflex systeem zijn dat het 
vervoersysteem lastig uit te leggen is aan reizigers en dat het boeken van een rit voor sommige reizigers als lastig 
kan worden ervaren. Verder is het voor het vaste deel van het systeem net als bij VOM-vast mogelijk dat de 
shuttle voor niets rijdt. 

2.2.4 (flex) voortransport, (flex) natransport 
Flex voortransport en natransport zijn ook semi-flexibele vervoersystemen, maar met een specifieke 
netwerkfunctie. Reizigers worden thuis opgehaald en naar een mobipunt gebracht (zie figuur B6.2: flex 
voortansport) of reizigers worden bij een mobipunt opgehaald en van daaruit thuisgebracht (zie figuur B6.2: flex 
natransport). Ook voor flexibel voor- en natransport geldt dat het ten opzichte van VOM-flex kostenefficiënter is 
omdat reizigers meer gebundeld worden. Daarnaast vergroot flexibel voor- en natransport het bereik van het 
reguliere openbaar vervoer. Een nadeel is dat het voor de reiziger noodzakelijk is om over te stappen van VOM 
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naar het reguliere openbaar vervoer. Ook kan het boeken van een rit voor sommige reizigers als lastig worden 
ervaren. 

2.2.5 Deelmobiliteit 
 
Deelfietsen 
Deelfietsen kunnen zowel een rol vervullen in netwerklogica alsook in nabijheidslogica. Voordeel van 
deelfietssystemen ten opzichte van VOM-busjes is de lage kost en de flexibiliteit in plaats en tijd. Nadeel is dat 
het systeem niet bruikbaar is voor hen die niet kunnen of willen fietsen en dat de aantrekkelijkheid ervan 
afhankelijk is van het weer. 
 
Het aanbod van deelfietsen wordt altijd vanuit gebruikersstandpunt, regionaal en stapsgewijs uitgebouwd 
volgens 4 groeisprongen: 
■ Groeisprong 1: Natransportaanbod op elk interregionaal en regionaal mobiliteitsknooppunt vanuit 

netwerklogica. 
■ Groeisprong 2: Natransportaanbod in elke kern die aangedaan wordt door het kernnet vanuit 

netwerklogica. 
■ Groeisprong 3: Mogelijkheid tot lokale optimalisatie via een upgrade vanuit nabijheidslogica. 
■ Groeisprong 4: Hybride (elektrisch en niet-elektrisch) aanbod op specifieke locaties. 
 
Autodeelsystemen 
Voor autodeelsystemen geldt dat de kostendekking afhankelijk is van gebiedstype. Vanaf stedelijk woon- en 
werkgebied kan dit kostendekkend. Voor minder dichte gebiedstypen is een privaat autodeelsysteem (peer to 
peer) beter geschikt. Autodeelsystemen spelen meer in op de nabijheidslogica, communicatie vanuit de lokale 
overheid is dus belangrijk. Het opnemen van autodelen vanuit de regio heeft meer te maken met 
schaalgroottekansen door optimalisatie van de operations voor de aanbieder. Het delen van de eigen vloot van 
de gemeente is een mooie eerste stap in het aanbieden van autodelen al wordt wel aanbevolen om dit te doen 
vanuit diversificatie van de vloot en extra aanbod tijdens de weekends/avonduren, maar om, in functie van 
beschikbaarheid tijdens werktijden, dit te combineren met een reguliere deelauto. 

2.2.6 Flexplus vervoer en leerlingenvervoer 
In figuur 2.1 worden ook flexplus vervoer en leerlingenvervoer genoemd. Het flexplus vervoer is 
doelgroepenvervoer voor mensen met speciale noden, zoals bijvoorbeeld rolstoelvervoer. Deze dienstverlening 
is naast vervoer ook bijvoorbeeld hulp bij het instappen en het brengen van reizigers vanuit het voertuig tot 
voorbij de voordeur. Voor de korte termijn is dit vervoer geen onderdeel van het VOM-plan, wat volledig op de 
open gebruiker ingaat. Ook leerlingvervoer valt hierbuiten omdat dit vanuit een andere bron wordt gefinancierd. 
Deze onderdelen van VOM vallen daarom buiten de scope van de het kostenmodel Vervoer op Maat.  

3 RICHTLIJNEN VOM 

Op basis van de functie die het Vervoer op Maat heeft binnen het gelaagd vervoerssysteem zoals beschreven in 
het eerste hoofdstuk, en de logica en mogelijke typen van VOM zoals beschreven in het tweede hoofdstuk zijn 
binnen dit hoofdstuk richtlijnen voor het gebruik van VOM opgenomen. Deze richtlijnen worden binnen het 
consortium STG als hulpmiddel gebruikt om in de verschillende vervoerregio’s tot concrete invulling te komen 
van het VOM-plan. Ze zijn bedoeld om te helpen VOM-ideeën en initiatieven tegen elkaar af te wegen en te 
prioriteren. Het is altijd mogelijk af te wijken van de richtlijnen in specifieke gevallen. In een dergelijk geval is 
onderbouwing van die afwijking gewenst. Binnen de richtlijnen wordt gebruik gemaakt van de gebiedstypen zoals 
onderscheiden in de in verschillende regio’s opgemaakte gebiedstypekaarten. 

3.1 Richtlijnen voor ontsluiting van gebieden (netwerkfunctie) 

1. VOM biedt vervoer aan in gebieden zonder regulier OV (witte vlekken) als voor- en 
natransport naar mobipunten. Dit betreft gebieden die verder dan 2 km gelegen zijn van een 
reguliere bushalte van voldoende kwaliteit (dit ten minste 1 keer per uur tussen 7 en 19u). 
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Voor afstanden tot 2 km is een VOM-busje minder geschikt, omdat er dan relatief veel tijd 
verloren gaat aan wachten en inplannen van de rit. De fiets biedt hier een prima alternatief.   

 
2. Een grootschalig bedrijventerrein dat niet met regulier OV wordt bediend, wordt met het 

dichtstbijzijnde regionaal mobipunt verbonden in functie van voor- en natransport. Bijv. een 
vaste dienst op tijden die nodig zijn (tijdens de spitsuren).   

 
3. Kleinschalige bedrijventerreinen worden, indien verder dan 800m van OV gelegen, ontsloten 

met een deelfietssysteem in functie van voor- en natraject.  

3.2 Richtlijnen voor mobipunten met netwerkfunctie 

4. Regionale Mobipunten met een netwerkfunctie dienen te liggen aan een kernnetlijn. Indien 
mogelijk mobipunten positioneren op kruispunt van lijnen waardoor men in meerdere 
richtingen kan reizen. 

 
5. Mobipunten met een netwerkfunctie in woongebied worden voorzien van goede 

fietsenstalvoorzieningen voor de inwoners van het woongebied. Overeenkomstig met het 
type mobipunt (lokaal – regionaal) worden kwaliteitseisen gesteld aan de stalling en 
bewaking. 

 
6. Mobipunten met een netwerkfunctie in gebieden met meer diverse functies (stedelijk woon- 

en werkgebied met bedrijven en publieke voorzieningen) vragen om een fietsdeelsysteem (in 
functie van bezoekers) indien deze functies meer dan 800m gelegen zijn van regulier OV. 

3.3 Richtlijnen voor lokale verbindingen (nabijheidsfunctie) 

7. Omgeving verbinden met bovenlokale voorzieningen (bijv. ziekenhuizen) of centrumpunten 
(bijv. dorpscentra) door middel van een semi-flex systeem indien niet bediend met regulier 
OV, dit in functie van nabijheid (tot circa 10km). Het is van belang dat deze voorzieningen of 
centrumpunten vanuit meerdere/alle richtingen bereikbaar zijn.  

 
8. Alle woonkernen in landelijk gebied moeten bereikbaar zijn via ten minste één mobipunt, dat 

gelegen is aan een kernnetlijn binnen 2.000m van de woonkern. Indien er geen kernnetlijn 
bestaat binnen 2.000m van de woonkern, dan een mobipunt met Vervoer op Maat oplossing 
bieden 

 
9. In dunbevolkte gebieden (witte vlekken) kan overwogen worden een volledig flexibel 

systeem te introduceren (in functie van nabijheid, tot circa 10km), indien regulier OV 
onvoldoende kwaliteit biedt. 

4 KOSTENMODEL VERVOER OP MAAT 

Het kostenmodel Vervoer op Maat kan gebruikt worden om de exploitatiekosten van verschillende Vervoer op 
Maat systemen met elkaar te vergelijken. Het kostenmodel helpt om gevoel te krijgen voor het effect van 
verschillende ontwerpkeuzes op de kosten van het vervoersysteem. In het kostenmodel kunnen vaste, semi-
flexibele (hieronder vallen VOM-semiflex en flex voor- en natransport) en flexibele VOM-systemen en 
deelmobiliteit (deelfiets en deelauto) ingevoerd worden. Daarnaast is het voor de volledigheid ook mogelijk om 
lijnen uit het Aanvullend of Functioneel Net mee te nemen in het kostenmodel om mee te kunnen vergelijken. 
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4.1 Budget Vervoer op Maat Vervoerregio Limburg 

Het kostenmodel is gebruikt om het effect van het voorstel voor Vervoer op Maat in de Vervoerregio Limburg te 
kwantificeren. Figuur B6.3 toont het huidige jaarlijkse budget voor Vervoer op Maat in Limburg (ca. € 5,5 miljoen) 
en de bijbehorende verdeling over de verschillende vervoersvormen.  
 
 

 
 
Figuur B6.3: huidige verdeling jaarlijks budget Vervoer op Maat VRR Limburg 
 
 
 

4.2 Effecten van voorstel Vervoer op Maat op VOM-budget  

Het voorstel voor de invulling van Vervoer op Maat in Limburg heeft effect op de invulling van de budgetten voor 
Vervoer op Maat. Hier ramen we voor de maatregelen de budgeteffecten aan de hand van enkele scenario’s. Na 
bepaling van het budgeteffect - al naar gelang het gekozen scenario – kunnen de sturingselementen voor Vervoer 
op Maat (zie paragraaf 5.6) worden ingezet om te bezien hoe het budget met de bestaande (of bijkomende) 
middelen voorzien kan worden.  
 
Wijzigingen in belbusgebieden 
De verschillende maatregelen in het voorstel voor Vervoer op Maat zijn met het Kostenmodel beschouwd op 
hun financiële effecten. Daartoe is eerst het effect van de maatregelen in de belbusgebieden geschat in tabel 
B6.1. Daarbij is het effect op het ingezette aantal voertuigen als indicator benut: vanwege de beperkte aantallen 
reizigers is dit voor VOM-systemen veelal de belangrijkste component in de budgetraming. 
 

 

VOM-systeem Huidig budget VOM 
Belbus   €        4.984.900  
DAV/MAV  €           465.871  
Blue Bike  €                1.087  
Totaal  €        5.451.858  
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Huidig belbusgebied Voorstel belbusbediening Verwacht effect belbusgebied 

Alken, Wellen Uitbreiden richting Kozen en 
Nieuwerkerken 

Beperkte uitbreiding van bestaand gebied: op 
te vangen met de bestaande voertuigen. 

Lommel Zuid Uitbreiden richting Vlasmeer, 
Locht, Eksel en tot kernnet 
Neerpelt – Hasselt (Bosland) 

Het gebied verdubbelt ongeveer in grootte, 
maar is zeer dunbevolkt. De verwachte 
geringe extra vervoervraag is op te vangen 
met de bestaande voertuigen. 

Peer, Bocholt, Meeuwen, 
Gruitrode 

Inperken door aanwezigheid 
verbinding Houthalen – Bree 
en Hasselt – Peer 

Een groot deel van de belbusgebieden die hier 
aanwezig zijn worden afgedekt door KN en AN. 
De belbusgebieden hoeven daarom nog enkel 
in de witte vlekken te opereren: naar 
verwachting kan de inzet van twee voertuigen 
worden uitgespaard. 

Koersel – Stal – Beverlo Uitbreiden naar Tervant Tervant ligt reeds dicht tegen het bestaande 
bedieningsgebied aan. Deze verandering is op 
te vangen met de bestaande voertuigen 

Herk-de-Stad – Halen Uitbreiden naar Lummen, 
Meldert en tot aanvullend 
net Hasselt – Sint-Truiden 

Beperkte uitbreiding van bestaand gebied: op 
te vangen met de bestaande voertuigen 

Zonhoven Uitbreiden tot aansluiting G-
net 

Beperkte uitbreiding van bestaand gebied: op 
te vangen met de bestaande voertuigen 

Dilsen-Stokkem-Lanklaar-
Maasmechelen 

Uitbreiden richting Dorne en 
tot aanvullend net Maaseik – 
Genk 

Ruime uitbreiding belbusgebied aan westzijde: 
inzet extra voertuig verwacht. 

Riemst Uitbreiden richting Voeren, 
met aansluiting op station 
Visé 

Ruime uitbreiding belbusgebied aan 
zuidoostzijde: inzet van twee extra voertuigen 
verwacht. 

Diepenbeek Inperken door aanwezigheid 
verbinding Kortessem – 
Diepenbeek en Kothopper 

Dit gebied wordt ingeperkt aan de zuidzijde 
(Diepenbeek en omgeving), omdat de reizigers 
hier een alternatief krijgen met het KN en AN. 
De inperking bespaart naar verwachting de 
inzet van één voertuig. 

 
Tabel B6.1: verwachte effecten gewijzigde bediening belbusgebieden. 
 
 
Tabel B6.1 toont enerzijds een besparing van de inzet van drie voertuigen door inperkingen van belbusgebieden 
in Limburg, anderzijds wordt de extra inzet van ongeveer drie voertuigen voorzien om te beantwoorden aan 
nieuwe witte vlekken. Naar verwachting heffen beide elkaar op en werken de uitbreidingen en inperkingen - elk 
goed voor een effect van ca. € 750.000 aan exploitatiekosten per jaar - in de belbusgebieden dus budgetneutraal 
uit.  
 
Scenario: heroverweging weekendbediening 
In enkele belbusgebieden is het gebruik op weekenddagen beperkt, en is de weekendbediening te 
heroverwegen. Omdat het hier bestaande gebieden betreft (zie tabel 5.2), is de data van het bestaande gebruik 
benut om het budgeteffect te ramen voor het scenario indien deze weekendbediening wordt afgeschaft (zie 
tabel B6.2). Uit deze tabel leren we dat het afschaffen van de weekendbediening een kostenbesparing van 
ongeveer 53.000 euro oplevert die op een andere manier kan worden ingezet binnen VOM. 
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Aspect Geschat effect kosten VoM 

VOM-budget belbusgebieden per jaar Ca. € 4.985.000 

Aantal reizigers Ca. 234.000 

Bijdrage vanuit VOM-budget per reiziger Ca. € 21 

Aantal reizigers op weekenddagen in belbusgebieden van tabel 5.2 Ca. 2.500 

Effect op VOM-budget indien weekendbediening wordt afgeschaft Ca. € 53.000 

 
Tabel B6.2: scenario budgeteffect indien weekendbediening wordt afgeschaft. 
 
 
Deelmobiliteit 
Op enkele locaties in Limburg is het gebruik van deelfietsen voorzien om het voor- en natransport van de OV-reis 
te verbeteren (zie tabel 5.4). In tabel B6.3 is het effect van deze systemen op het VOM-budget geraamd. Daarbij 
is uitgegaan van de inzet van ca. 20 normale deelfietsen per kern/inzetgebied. Er is onderscheid gemaakt in de 
verschillende motieven waarvoor de deelfietsen worden voorzien, en wat het effect is op het budget indien 
derden bijdragen in de exploitatie. 
 
 

Type deelfietssysteem Aantal kernen/ 
inzetgebieden 

Effect op VoM-budget 

zonder bijdrage  
derden  

Met 50%  
bijdrage derden 

Met 75%  
bijdrage derden 

Voor/na-transport voorzieningen en 
attracties 

6 € 65.000 € 32.000 € 16.000 

Voor/na-transport bedrijven 6 € 65.000 € 32.000 € 16.000 

Voor/na-transport 
bedrijventerreinen, voorzieningen 
en attracties 

1 € 11.000 € 6.000 € 6.000 

Totaal 13 € 141.000 € 70.000 € 38.000 

 
Tabel B6.3: scenario’s budgeteffecten inzet deelfietssystemen. 
 
 

4.3 Kostenmodel: algemene uitgangspunten en invoer 

In figuur B6.4 is een voorbeeld van een invoertabblad van het kostenmodel Vervoer op Maat te zien. Alle 
donkergroen gekleurde tabbladen zijn de invoer tabbladen. Op ieder invoertabblad worden bovenaan de 
uitgangspunten voor het specifieke vervoersysteem weergegeven. De bijbehorende bronnen kunnen 
teruggevonden worden op het tabblad ‘Bronnen’. In het blok daaronder kunnen één of meerdere systemen 
ingevoerd worden. De in te vullen eigenschappen verschillen per vervoersysteem en zullen in paragraaf 4.2.1 tot 
4.2.7 verder toegelicht worden. Tenslotte wordt onderaan ieder invoertabblad per systeem het resultaat 
getoond. 
 
De kostenberekening voor alle bus-systemen is gebaseerd op een tarief per dienstregelinguur (DRU). Dit zijn de 
kosten voor één uur openbaar vervoer door één voertuig. In dit tarief zijn directe en indirecte personeelskosten, 
materieel, kilometerkosten, indirecte kosten, risico en winst opgenomen. Het tarief per dienstregelinguur 
verschilt voor het Aanvullend en Functioneel Net en de VOM systemen. Om van een systeem de exploitatiekosten 



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  102 

per jaar te berekenen wordt eerst op basis van de invoer het aantal DRU per dag berekend, vervolgens wordt dit 
aantal vermenigvuldigd met het aantal exploitatiedagen per jaar (ook invoer) en het tarief per dienstregelinguur.  
 
Bij VOM vast, VOM semiflex en VOM flex systemen kan sprake zijn van gedeeld materieel, gratis materieel 
(voertuigen die al in bezit zijn) of vrijwilligers. Dit kan aangegeven worden in de invoer en resulteert in een korting 
op het DRU-tarief. Voor gratis materieel is deze korting 10%, voor gedeeld materieel 5% en voor vrijwilligers 51%. 
Ook kan het zijn dat een dienst piek gerelateerd is, waardoor extra materieel nodig is om de dienst uit te kunnen 
voeren (materieel dat een relatief groot deel van de dag stil staat). Dit resulteert juist in een opslag op het DRU-
tarief van 10% bij twee keer zoveel materieel of 20% bij drie keer zoveel materieel. Deze percentages zijn 
gebaseerd op de gemiddelde opbouw van het DRU-tarief zoals te zien in figuur B6.5 (CROW, 2015). Omdat 
piekbelasting en het delen van materieel ook binnen het Functioneel Net een rol spelen, zijn deze invoeropties 
ook voor het Functioneel Net beschikbaar.  
 

 
 
Figuur B6.4: Invoertabblad VOM vast van het kostenmodel Vervoer op Maat 
 

 

Figuur B6.5: Opbouw gemiddeld DRU-tarief (CROW, 2015) 
 
Naast de exploitatiekosten is het mogelijk om met de tool inkomsten in beeld te brengen. Om van een systeem 
de inkomsten per jaar te bereken wordt eerst op basis van de invoer het aantal reizigersritten per jaar berekend. 
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Vervolgens wordt dit aantal vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal reizigers per rit en de gemiddelde ritprijs. 
De gemiddelde ritprijs is voor alle bus-systemen invoer. Merk op dat de gemiddelde ritprijs lastig in te schatten 
kan zijn, vanwege abonnementen, structurele kortingen en kortingsacties. Het gemiddeld aantal reizigers per rit 
is alleen invoer voor het Aanvullend en Functioneel Net. Bij de VOM-systemen is een vast gemiddeld aantal 
reizigers per rit uitgangspunt. In onderstaande paragrafen is per vervoersysteem een toelichting gegeven op de 
uitgangspunten, invoer en kosten/opbrengsten berekening. 

4.3.1 Aanvullend net 
In het Aanvullend Net wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 92,50 (The New Drive et al, 2018). In figuur B6.6 
is te zien welke eigenschappen voor een lijn uit het Aanvullend Net ingevoerd moeten worden. Om het aantal 
DRU per dag van een lijn in het Aanvullend Net uit te rekenen worden de lengte van de lijn (in minuten rijtijd), 
het aantal richtingen (standaard 2), het aantal ritten per uur en het aantal uur per dag met elkaar 
vermenigvuldigd. Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen wordt het aantal richtingen, het aantal ritten per 
uur, het aantal uur per dag en het aantal dagen per jaar met elkaar vermenigvuldigd.  

 
Figuur B6.6: Invoer Aanvullend Net 
 
Aan de hand van het aantal DRU per dag en het aantal ritten per jaar kunnen de exploitatiekosten en opbrengsten 
van de lijn per jaar uitgerekend worden. Hieronder een voorbeeldberekening voor de kosten en opbrengsten van 
Lijn 1 uit figuur 3.3: 
 
DRU per dag: (30 minuten rijtijd * 2 richtingen * 1 rit per uur * 14 uren per dag) / 60 minuten per uur = 14 DRU 
Exploitatiekosten per jaar: 14 DRU per dag * € 92,50 per DRU * 200 dagen per jaar = € 259.000 
Aantal ritten per jaar: 2 richtingen * 1 rit per uur * 14 uren per dag * 200 dagen per jaar = 5.600 ritten 
Opbrengsten per jaar: 5.600 ritten per jaar * 22 reizigers per rit * € 0,90 euro = € 110.880 

4.3.2 Functioneel  
In het Functioneel Net wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 92,50 (The New Drive et al, 2018). In figuur 
B6.7 is te zien welke eigenschappen voor een lijn uit het Functioneel Net ingevoerd moeten worden. Om het 
aantal DRU per dag van een lijn in het Functioneel Net uit te rekenen worden de lengte van de lijn, het aantal 
richtingen en het aantal ritten per dag met elkaar vermenigvuldigd. Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen 
wordt het aantal richtingen, het aantal ritten per dag en het aantal dagen per jaar met elkaar vermenigvuldigd. 
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Figuur B6.7: Invoer Functioneel Net 
 
Aan de hand van het aantal DRU per dag en het aantal ritten per jaar kunnen de exploitatiekosten en opbrengsten 
van de lijn per jaar uitgerekend worden. Hieronder een voorbeeldberekening voor de kosten en opbrengsten van 
Lijn 1 uit figuur B6.7: 
 
DRU per dag: (30 minuten rijtijd * 2 richtingen * 4 ritten per dag) / 60 minuten per uur = 4 DRU 
DRU-tarief: gedeeld materieel geeft een tarief van € 92,50 * 0,95 = € 87,88 per DRU 
Exploitatiekosten per jaar: 4 DRU per dag * € 87,88 per DRU * 365 dagen per jaar = € 128.298 
Aantal ritten per jaar: 2 richtingen * 4 ritten per dag * 365 dagen per jaar = 2.920 ritten 
Opbrengsten per jaar: 2.920 ritten per jaar * 30 reizigers per rit * € 0,90 euro = € 78.840 

4.3.3 VOM flex 
Voor VOM-flex wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 55,00. De gemiddelde kosten per beladen kilometer 
zijn in de taxibranche €1,83 (Panteia, 2013). Deze kost per kilometer wordt voor VOM-flex overgenomen. 
Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 30 km/uur resulteert dit in een DRU-tarief van € 55,00. Een hogere 
gemiddelde snelheid voor VOM-flex ten opzichte van een vaste lijn is aannemelijk omdat er minder gehalteerd 
hoeft te worden en meer over grotere doorgaande wegen kan worden gereden. Een ander belangrijk 
uitgangspunt voor VOM-flex is dat het gemiddeld aantal reizigers per rit gelijk is aan 1,5. Dit uitgangspunt is 
gebaseerd op ervaringscijfers uit de proefregio’s Mechelen en Aalst.  
 
In figuur B6.8 is te zien welke eigenschappen voor een VOM-flex systeem ingevoerd moeten worden. Om het 
aantal DRU per dag van een VOM-flex systeem uit te rekenen wordt eerst het aantal (voertuig)ritten per dag 
uitgerekend door het gemiddeld aantal reizigers per dag te delen door een gemiddeld aantal reizigers per rit van 
1,5. Vervolgens wordt het aantal DRU per rit uitgerekend door de gemiddelde ritafstand te delen door de 
gemiddelde snelheid van 30 km/uur. Het aantal DRU per dag kan nu uitgerekend worden door het aantal ritten 
per dag te vermenigvuldigen met het aantal DRU per rit.  
 
Deze manier van DRU berekenen gaat ervanuit dat de VOM-flex dienst wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld een 
taxicentrale voor de op de hoeveelheid verwachtte reizigers gebaseerde DRU. Mocht dit aantal DRU aan de lage 
kant zijn dan zal de taxicentrale de taxi’s de rest van de dag op andere plekken inzetten. Wanneer een aparte 
VOM-flex dienst wordt opgezet moet er rekening mee gehouden worden dat de voertuigen stilstaan wanneer er 
geen reizigers zijn om te vervoeren. In de VOM kostentool is het mogelijk om dit mee te nemen door aan te 
geven dat de VOM-flex dienst voor een bepaald aantal uur volledig beschikbaar moet zijn met een vast aantal 
busjes. Wanneer deze volledige beschikbaarheid ingevuld wordt, wordt het aantal DRU per dag berekend door 
het aantal uur dat de dienst volledig beschikbaar moet zijn te vermenigvuldigen met het aantal busjes dat 
beschikbaar moet zijn. Er wordt altijd het maximum genomen van de hoeveelheid benodigde DRU’s op basis van 
volledige beschikbaarheid en de benodigde DRU’s op basis van het verwachtte aantal reizigers. 
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Figuur B6.8: Invoer VOM-flex 
 
Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen wordt het gemiddeld aantal reizigers per dag gedeeld door een 
gemiddeld aantal reizigers per rit van 1,5. Vervolgens wordt dit aantal ritten per dag vermenigvuldigd met het 
aantal dagen per jaar dat de dienst beschikbaar is. 
 
Aan de hand van het aantal DRU per dag en het aantal ritten per jaar kunnen de exploitatiekosten en opbrengsten 
van de lijn per jaar uitgerekend worden. Hieronder een voorbeeldberekening voor de kosten en opbrengsten van 
Systeem 1 (geen volledige beschikbaarheid) en Systeem 2 (wel volledige beschikbaarheid) uit figuur B6.8: 
 
SYSTEEM 1 
ritten per dag: 12 reizigers per dag / 1,5 reizigers per rit geeft 8 ritten per dag 
DRU per rit: 15 kilometer per rit / 30 km/uur = 0,5 DRU per rit 
DRU per dag (o.b.v. reizigers): 8 ritten per dag * 0,5 DRU per rit = 4 DRU 
DRU-tarief: vrijwilligers geeft een tarief van € 55,00 * 0,49 = € 26,95 per DRU 
Exploitatiekosten per jaar: 4 DRU per dag * € 26,59 per DRU * 200 dagen per jaar = € 21.560 
Aantal ritten per jaar: 8 ritten per dag * 200 dagen per jaar = 1.600 ritten  
Opbrengsten per jaar: 1.600 ritten per jaar * 1,5 reizigers per rit * € 2,50 euro = € 6000 
SYSTEEM 2 
DRU per dag (o.b.v. beschikbaarheid): 8 uur volledig beschikbaar * 1 busje = 8 DRU 
Merk op beschikbaarheid is maatgevend, voor DRU per dag o.b.v. reizigers zie SYSTEEM 1 (4 DRU) 
DRU-tarief: vrijwilligers geeft een tarief van € 55,00 * 0,49 = € 26,95 per DRU 
Exploitatiekosten per jaar: 8 DRU per dag * € 26,59 per DRU * 200 dagen per jaar = € 43.120 
Aantal ritten per jaar: 8 ritten per dag * 200 dagen per jaar = 1.600 ritten  
Opbrengsten per jaar: 1.600 ritten per jaar * 1,5 reizigers per rit * € 2,50 euro = € 6000 

4.3.4 VOM-semiflex 
Voor VOM-semiflex wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 55,00. De gemiddelde kosten per beladen 
kilometer zijn in de taxibranche €1,83 (Panteia, 2013). Deze kost per kilometer wordt voor VOM-semiflex 
overgenomen. Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 30 km/uur resulteert dit in een DRU-tarief van € 
55,00. Een hogere gemiddelde snelheid voor VOM-semiflex ten opzichte van een vaste lijn is aannemelijk omdat 
er minder gehalteerd hoeft te worden en meer over grotere doorgaande wegen kan worden gereden. Een ander 
belangrijk uitgangspunt voor VOM-semiflex is dat het gemiddeld aantal reizigers per rit gelijk is aan 2. Dit 
uitgangspunt is gebaseerd op ervaringscijfers uit de proefregio’s Mechelen en Aalst.  
 
In figuur B6.9 is te zien welke eigenschappen voor een VOM-semiflex systeem ingevoerd moeten worden. Om 
het aantal DRU per dag van een VOM-semiflex systeem uit te rekenen wordt eerst het aantal ritten per dag 
uitgerekend door het gemiddeld aantal reizigers per dag te delen door een gemiddeld aantal reizigers per rit van 
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2. Vervolgens wordt het aantal DRU per rit uitgerekend door de gemiddelde ritafstand te delen door de 
gemiddelde snelheid van 30 km/uur. Het aantal DRU per dag kan nu uitgerekend worden door het aantal ritten 
per dag te vermenigvuldigen met het aantal DRU per rit.  
 
Deze manier van DRU berekenen gaat ervanuit dat de VOM-semiflex dienst wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld 
een taxicentrale voor de op de hoeveelheid verwachtte reizigers gebaseerde DRU. Mocht dit aantal DRU aan de 
lage kant zijn dan zal de taxicentrale de taxi’s de rest van de dag op andere plekken inzetten. Wanneer een aparte 
VOM-semiflex dienst wordt opgezet moet er rekening mee gehouden worden dat de voertuigen stilstaan 
wanneer er geen reizigers zijn om te vervoeren. In de VOM kostentool is het mogelijk om dit mee te nemen door 
aan te geven dat de VOM-semiflex dienst voor een bepaald aantal uur volledig beschikbaar moet zijn met een 
vast aantal busjes. Wanneer deze volledige beschikbaarheid ingevuld wordt, wordt het aantal DRU per dag 
berekend door het aantal uur dat de dienst volledig beschikbaar moet zijn te vermenigvuldigen met het aantal 
busjes dat beschikbaar moet zijn. Er wordt altijd het maximum genomen van de hoeveelheid benodigde DRU’s 
op basis van volledige beschikbaarheid en de benodigde DRU’s op basis van het verwachtte aantal reizigers. 
 
Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen wordt het gemiddeld aantal reizigers per dag gedeeld door een 
gemiddeld aantal reizigers per rit van 2. Vervolgens wordt dit aantal ritten per dag vermenigvuldigd met het 
aantal dagen per jaar dat de dienst beschikbaar is. 

 
Figuur B6.9: Invoer VOM-semiflex 
 
Aan de hand van het aantal DRU per dag en het aantal ritten per jaar kunnen de exploitatiekosten en opbrengsten 
van de lijn per jaar uitgerekend worden. Hieronder een voorbeeldberekening voor de kosten en opbrengsten van 
Systeem 1 (geen volledige beschikbaarheid) en Systeem 2 (volledige beschikbaarheid) uit figuur B6.9: 
 
SYSTEEM 1 
ritten per dag: 40 reizigers per dag / 2 reizigers per rit geeft 20 ritten per dag 
DRU per rit: 15 kilometer per rit / 30 km/uur = 0,5 DRU per rit 
DRU per dag (o.b.v. reizigers): 20 ritten per dag * 0,5 DRU per rit = 10 DRU 
Exploitatiekosten per jaar: 10 DRU per dag * € 55,00 per DRU * 365 dagen per jaar = € 200.750 
Aantal ritten per jaar: 20 ritten per dag * 365 dagen per jaar = 7.300 ritten  
Opbrengsten per jaar: 7.300 ritten per jaar * 2 reizigers per rit * € 2,50 euro = € 36.500 
SYSTEEM 2 
DRU per dag (o.b.v. beschikbaarheid): 12 uur beschikbaar * 1 busje = 12 DRU 
Merk op beschikbaarheid is maatgevend, voor DRU per dag o.b.v. reizigers zie SYSTEEM 1 (10 DRU) 
Exploitatiekosten per jaar: 12 DRU per dag * € 55,00 per DRU * 365 dagen per jaar = € 240.900 
Aantal ritten per jaar: 20 ritten per dag * 365 dagen per jaar = 7.300 ritten  
Opbrengsten per jaar: 7.300 ritten per jaar * 2 reizigers per rit * € 2,50 euro = € 36.500 
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4.3.5 VOM-vast 
Voor VOM-vast wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 55,00, analoog aan het DRU tarief voor VOM-flex en 
VOM-semiflex. Een ander belangrijk uitgangspunt voor VOM-vast is dat het gemiddeld aantal reizigers per rit 
gelijk is aan 3. Dit uitgangspunt is gebaseerd op ervaringscijfers uit de proefregio’s Mechelen en Aalst.  
 
In figuur B6.10 is te zien welke eigenschappen voor een VOM-vast lijn ingevoerd moeten worden. Om het aantal 
DRU per dag van een VOM-vast lijn uit te rekenen worden de lengte van de lijn (in minuten rijtijd), het aantal 
richtingen en het aantal ritten per dag met elkaar vermenigvuldigd. Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen 
wordt het aantal richtingen, het aantal ritten per dag en het aantal dagen per jaar met elkaar vermenigvuldigd. 

 
Figuur B6.10: Invoer VOM-vast 
 
Aan de hand van het aantal DRU per dag en het aantal ritten per jaar kunnen de exploitatiekosten en opbrengsten 
van de lijn per jaar uitgerekend worden. Hieronder een voorbeeldberekening voor de kosten en opbrengsten van 
Lijn 1 uit figuur B6.10: 
 
DRU per dag: (30 minuten rijtijd * 2 richtingen * 6 ritten per dag) / 60 minuten per uur = 6 DRU 
DRU-tarief: 2 keer zoveel materieel in de piek geeft een tarief van € 55,00 * 1,10 = € 60,50 per DRU 
Exploitatiekosten per jaar: 6 DRU per dag * € 60,50 per DRU * 52 dagen per jaar = € 18.876 
Aantal ritten per jaar: 2 richtingen * 6 ritten per dag * 52 dagen per jaar = 624 ritten 
Opbrengsten per jaar: 624 ritten per jaar * 3 reizigers per rit * € 2,50 euro = € 4.680 

4.3.6 Deelauto 
Bij deelauto-systemen wordt uitgegaan van een kost per deelauto per jaar van €4.700. Wanneer een gemeente 
via Cambio een deelauto-systeem opzet zijn de jaarlijkse kosten per auto tussen de €4.000 en €5.400 per jaar. 
De rekentool gaat uit van het gemiddelde, dus van €4.700 per deelauto per jaar. Op basis van de gereden 
kilometers krijgt de gemeente cashback van Cambio, bij 20.000 gereden kilometers is de cashback 100%. 
Wanneer wordt uitgegaan van een lineair verband, volgt hieruit dat de cashback per kilometer ongeveer €0,24 
is, met een maximum van €4.700. Deze cashback wordt gezien als inkomsten voor de gemeente. 
 
In figuur B6.121 is te zien welke eigenschappen voor een deelauto-systeem ingevoerd moeten worden. Om de 
exploitatiekosten te berekenen wordt het aantal deelauto’s vermenigvuldigd met de kosten per deelauto per 
jaar. Bij de berekening van de opbrengsten per jaar wordt het aantal deelauto’s vermenigvuldigd met het 
gemiddeld aantal gereden kilometers per auto per jaar (invoer) en de inkomsten per deelauto per kilometer.  
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Figuur B6.11: Invoer deelauto 
 
Hieronder een voorbeeldberekening voor de kosten en opbrengsten van Systeem 1 uit figuur B6.11: 
 
Exploitatiekosten per jaar: 3 auto’s * €4.700 = €14.100 
Opbrengsten per jaar: 3 auto’s * 10.000 kilometer * €0,24 per kilometer = €7.200 

4.3.7 Deelfiets 
Bij deelfietssystemen kan gekozen worden voor gewone fietsen of e-bikes. De kosten per jaar voor de fiets en de 
e-bike zijn afgeleid uit het model Deelfietsen van de vervoerregio Antwerpen. Voor een gewone fiets wordt een 
OPEX van €381,15 gerekend en een CAPEX van €157,30. Voor een e-bike wordt een OPEX van €834,90 gerekend 
en een CAPEX van €384,40. In de OPEX zijn de kosten voor het onderhoud, laden, herpositioneren support en 
marketing opgenomen. De CAPEX zijn de kosten voor aankoop en levering verdeeld over het aantal jaren gebruik 
(in dit geval 4 jaar). 
 
In figuur B6.12 is te zien welke eigenschappen voor een deelfiets systeem ingevoerd moeten worden. Om de 
exploitatiekosten te berekenen wordt het aantal fietsen en/of e-bikes vermenigvuldigd met de bijbehorende 
kosten per jaar (OPEX+CAPEX). Een eventuele tegemoetkoming per fiets per jaar wordt hier vanaf gehaald. Bij 
de berekening van de opbrengsten per jaar wordt het aantal fietsen en/of e-bikes vermenigvuldigd met de 
bijbehorende inkomsten per jaar. De inkomsten per fiets per jaar en de inkomsten per e-bike per jaar zijn beide 
invoer. 
 

 
Figuur B6.12: Invoer deelfiets 
 
Hieronder een voorbeeldberekening voor de kosten en opbrengsten van Systeem 1 uit figuur B6.12: 
 
Exploitatiekosten per jaar: 10 fietsen * (€381,15 + €157,30) - € 0,00 tegemoetkoming = €5.385 
Opbrengsten per jaar: 10 fietsen * € 242,00 per jaar = €2.420 
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4.4 Resultaat 

Onderaan ieder invoertabblad is per systeem het resultaat te zien: de exploitatiekosten en opbrengsten per jaar. 
Voor het Aanvullend en Functioneel net, VOM-vast, VOM-semiflex en VOM-flex worden ook het aantal DRU per 
dag, het aantal DRU per voertuigrit, het aantal DRU per reiziger en het aantal ritten per jaar weergegeven. 
Daarnaast zijn er een aantal resultaat tabbladen, dit zijn de donkergrijze tabbladen in de VOM kostentool (zie 
figuur B6.13).  

4.4.1 Resultaten – Grafiek 
Onder het tabblad ‘Resultaten – Grafiek’ zijn de resultaten weergegeven in vijf verschillende grafieken (zie figuur 
B6.13). De eerste grafiek ‘vergelijking vervoersystemen’ geeft de exploitatiekosten en opbrengsten per 
vervoersysteem (dus per invoertabblad) weer. Alle ingevoerde lijnen en systemen worden hierbij meegenomen. 
Daarnaast worden ook de totale exploitatiekosten en opbrengsten weergegeven. 

 
Figuur B6.13: Resultaattabblad Grafiek van het kostenmodel Vervoer op Maat 
 
De grafiek eronder ‘vergelijking vervoersystemen detail’ maakt het mogelijk om de exploitatiekosten en 
opbrengsten van twee vervoersystemen naast elkaar te zetten. Welke systemen dit zijn kan door de gebruiker 
ingevoerd worden. 
In de kolom daarnaast staat bovenaan de grafiek ‘vergelijking deelregio’s’. Deze grafiek geeft de 
exploitatiekosten en opbrengsten per deelregio weer. In het tabblad ‘Algemene Invoer’ kunnen de deelregio’s 
gedefinieerd worden. Op de invoertabbladen kan per lijn/systeem worden aangegeven onder welke deelregio 
de lijn of het systeem valt. Op deze manier zijn de exploitatiekosten en opbrengsten van de deelregio’s onderling 
te vergelijken. 
Hieronder is de grafiek ‘vergelijking lijnen’ te vinden. In deze grafiek kunnen maximaal 5 lijnen en/of systemen 
met elkaar vergeleken worden. Welke lijnen of systemen dit zijn, kan door de gebruiker gekozen worden. Ook 
hier worden de exploitatiekosten en opbrengsten per geselecteerde lijn of systeem weergegeven.  
Tenslotte staat helemaal rechts de grafiek ‘taartdiagrammen exploitatiekosten’. Het linker taartdiagram geeft de 
verdeling van de exploitatiekosten over de verschillende vervoersystemen weer. Het rechter taartdiagram geeft 
de verdeling van de exploitatiekosten over de verschillende deelregio’s weer. 

4.4.2 Resultaten – Tabel 
Onder het tabblad ‘Resultaten – Tabel’ zijn de resultaten in tabelvorm weergegeven. Iedere rij is een deelregio 
en iedere kolom een vervoersysteem. De rijtotalen en kolomtotalen worden ook getoond. De eerste tabel geeft 
de exploitatiekosten, de tweede tabel de opbrengsten en de derde tabel het resultaat. 

4.4.3 Tabbladen Deelregio’s  
De tabbladen deelregio’s zijn bedoeld om per deelregio een overzicht te geven van de ingevoerde systemen. 
Onder het tabblad ‘Deelregio’s i’ kan een deelregio geselecteerd worden. Van deze deelregio wordt per 
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vervoersysteem alle invoer getoond. Het tabblad ‘Deelregio’s i&r’ op dezelfde manier, alleen wordt hier per 
vervoersysteem naast de invoer ook het resultaat getoond.  
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BIJLAGE 7. GEGEVENS BELBUSGEBRUIK 
 

Deze bijlage geeft inzicht in het belbusgebruik in de VVR Limburg.  
 

 
Figuur B7.1: Belbushaltegebieden in de VVRLimburg 
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Figuur B7.2: Aantal reizigers per dag per belbuslijn in de VVRLimburg 
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Figuur B7.3: Aantal reizigers met de belbus per dag per gemeente in de VVRLimburg
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BIJLAGE 8. RESULTATEN MYMAPS OEFENING 
 

Deze bijlage geeft inzicht in de resultaten van de Mymaps oefening. MyMaps is een tool die gebruikt is om informatie te verzamelen bij de gemeentes rondom VOM. 
 

  
 
Figuur B8.1: Antwoorden op de vraag: ‘’Zijn er bestaande initiatieven/concrete ideeën in de gemeente?’’ 
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Figuur B8.2: Antwoorden op de vraag: ‘’Welke functies of locaties moeten verbonden worden met elkaar?’’ 
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Figuur B8.3: Antwoorden op de vraag: ‘’Wat kunnen belangrijk(e) mobipunten zijn in de gemeente?’’ 
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BIJLAGE 9. DOORSTROMINGSKNELPUNTEN, QUICK WINS EN LANGE TERMIJN 

OPLOSSINGEN 
 

Deze bijlage geeft inzicht in de belangrijkste doorstromingsknelpunten, quick wins en lange termijn oplossingen per gemeente. Bij deze bijlage kan de Gids Doorstroming van 
De Lijn geraadpleegd worden (zie website De Lijn). Hoewel het uitwerken van doorstromingsmaatregelen, en voornamelijk quick wins, maatwerk is, kan een gemeente in 
deze gids inspiratie opdoen en voorbeelden terugvinden met betrekking tot verkeersmaatregelen om de bestaande knelpunten aan te pakken.  
 

Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

As N723 
Maaseikerb

aan 

As Oeleinde Watersc
hei 

Springstr
aat 

AWV Werken? PCV-dossier: FOP 
Springstraat 
(uitgevoerd) 

      

Beringen N72 
Koolmijnlaa

n 

Beverlo 
Kerkstraat 

Beverlo 
Tuinwijk 

AWV Druk verkeer icm 
VRI thv 

Beverlosestwg, 
baanwinkels 

  Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
of  

TV3V-project: 
realisatie N72 x 

Beverlosesteenwe
g (2021) 

    

Beringen N72 
Koolmijnlaa

n 

Koersel 
Beringen 
Mijnen 

Beverlo 
Kerkstraa

t 

AWV Druk verkeer icm 
langsparkeren en 

baanwinkels, 
verlaten 

haltehaven 

    Middenberm N72 
Koolmijnlaan - 
Baanwinkels 

FF - Herinrichting 
N72 Koolmijnlaan 
Herinrichting halte 
Beringen-Mijnen 

Corridorstudie N72 
Beringen/Heusden-

Zolder 

Beringen N772 
Koerselsest

eenweg 

Beringen 
Station 

Beringen 
Schutters

traat 

Beringen Mogelijk traag 
invoegen vanuit 

station op de 
N722 

  Supprimeren halte 
Beringen 

Schutterstraat 

  Kruispunt Motstraat 
x N722: VRI op 

aanvraag 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Beringen N772 
Koerselsest

eenweg 

Beringen 
Schutterstraat 

Beringen 
Station 

Beringen Krap busstation, 
aansluiting 

gemeenteweg 

    Supprimmeren halte 
Schutterstraat 

Bochtstraal 
rechtsafslaande 

beweging ri. Station 

Kruispunt Motstraat 
x N722: VRI op 

aanvraag 

Bocholt Kaulillerdor
p/Weg op 

Kleine 
Brogel/Liller

baan 

Kaulille Kerk Kaulille 
Kruispun

t 

AWV/Boc
holt 

Drukker dan 
normaal verkeer 

in Kaulille 
centrum, 6-

armenkruisingN7
47 

    Herinrichting 6-
armen kruispunt 
Kaulille (ovonde-

project in 
voorbereiding) 

  

Bocholt Kaulillerdor
p/Weg op 

Kleine 
Brogel/Liller

baan 

Kaulille Kerk Kaulille 
Kruispun

t 

AWV/Boc
holt 

Drukker dan 
normaal verkeer 

in Kaulille 
centrum, 6-

armenkruising 
N747 

    Herinrichting 6-
armen kruispunt 
Kaulille (ovonde-

project in 
voorbereiding) 

  

Borgloon Graethemp
oort 

Borgloon 
Graeth 

Borgloon 
Rusthuis 

Borgloon Verkeersdrukte 
centrum 

  Halte-aanbod   Mobiliteitsplan: 
verkeerscirculatiepla

n 
Borgloon N79a/N79 

Tongerseste
enweg 

Borgloon 
Grootloonstra

at 

 
Borgloon 

Sint-
Truiderst
eenweg 

AWV Linksafslaande 
beweging op 

voorrangskruispu
nt 

  Verlaging 
Snelheidsregime 

Routewijziging via 
Grootloonstraat 

Herinrichting N79a x 
N79 (nog geen 
vooruitzichten 

Borgloon N79a/N79 
Tongerseste

enweg 

Borgloon 
Grootloonstra

at 

 
Borgloon 

Sint-
Truiderst
eenweg 

AWV Linksafslaande 
beweging op 

voorrangskruispu
nt 

  Verlaging 
Snelheidsregime 

Routewijziging via 
Grootloonstraat 

Herinrichting N79a x 
N79 (nog geen 
vooruitzichten 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Bree N73 Rode 
Kruislaan/N

730 
Gruitroderki

ezel 

Bree 
Busstation 

Bree 
Verloren 
Koststraa

t 

AWV Station verlaten 
via twee rotondes 

en VRI thv krpt 
Gruitroderkiezel 

  Schoolvervoerplan Optimalisatie V-plan: 
busbeïnvloeding 

(geen 
busbeïnvloeding 
aanwezig op VRI. 
Vernieuwing VRI; 

timing verder af te 
stemmen met 

herinrichting wegvak 
N73 tussen N730 en 

de N76 

  

Diepenbeek Agoralaan Diepenbeek 
Agoralaan 

Diepenb
eek 

Universit
eit 

AWV Drukke 
schoolomgeving, 
foutparkeerders 

  Parkeerbeleid 
Locatie zebrapad 
aan halte UCLL 

herbekijken 

  Spartacus: Sneltram 

Diepenbeek Agoralaan Diepenbeek 
Agoralaan 

Diepenb
eek 

Universit
eit 

AWV Drukke 
schoolomgeving, 
foutparkeerders 

  Parkeerbeleid 
(incl. handhaving) 
Locatie zebrapad 
aan halte UCLL 

herbekijken 

  Spartacus: Sneltram 

Dilsen-Stokkem N78 
Rijksweg 

Lanklaar 
Broek 

Lanklaar 
Slakkenst

raat 

AWV Bediening 
haltehaven 

PCV-dossier: N78 
x Slakkenstraat 

(uitgevoerd) 

      

Dilsen-Stokkem N78 
Rijksweg 

Lanklaar 
Slakkenstraat 

Lanklaar 
Rijksweg 

AWV VRI thv krpt 
Rachels, bedienen 

haltehaven 

Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
(aanwezig) 

PCV-dossier: N78 
x Slakkenstraat 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Dilsen-Stokkem N78 
Rijksweg 

Lanklaar 
Rijksweg 

Leut 
Rijksweg 

AWV Haltehaven thv 
2x2 <-> 2x1 

    Gedeelte busbaan, 
uitvoegstroook 
bushalte (indien 

effectief een 
probleem, verdere 
analyse gewenst) 

  

Genk Collegelaan/
N723 Weg 

naar As 

Genk Campus 
Bret 

Genk 
College 

Genk/A
WV 

SO, 
Verkeersdrukte, 
langsparkeren 

  Verkeersdeelneme
rs meer 

scheiden/sturen 
(schoolvervoerpla

n) 
Aanpassing G-net 

(G1 via 
Mosselerlaan) 

    

Genk Emiel van 
Dorenlaan/
Collegelaan 

Genk 
Sportcentrum 

Genk 
Campus 

Bret 

Genk SO, 
Verkeersdrukte 

  Verkeersdeelneme
rs meer 

scheiden/sturen 
(schoolvervoerpla

n) 
Aanpassing G-net 

(G1 via 
Mosselerlaan) 

    

Genk N723 Weg 
naar As 

Genk 
Mispelaarstra

at 

Genk 
College 

AWV Rotonde 
Collegelaan, 

schoolomgeving, 
50 km/h 

    Verkeersdeelnemers 
meer 

scheiden/sturen 
(schoolvervoerplan) 

  

Genk N723 Weg 
naar 

As/Collegela
an 

Genk College Genk 
Campus 

Bret 

AWV Schoolomgeving, 
rotonde, 

verkeersdrukte 

    Verkeersdeelnemers 
meer 

scheiden/sturen 
(schoolvervoerplan) 

Aanpassing G-net (G1 
via Mosselerlaan) 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Genk N75 
Europalaan 

Genk 
Shopping 

Center 

Genk 
Station 

Genk Dubbelstrookroto
ndes, 

Verkeersdrukte, 
Bediening Station 

  Parkeergedrag 
station handhaven 

Fietspaden 
aanbrengen op 
Stationsplein 
(Fietspunt) 

Uitrol proefproject 
enkelstrookrotond

es Europalaan 

  Herinrichting 
Stationsomgeving/Eu

ropalaan 
Spartacus: STL 

Genk N75 
Europalaan 

Genk Station Genk 
Shopping 

Genk Dubbelstrookroto
ndes, 

Verkeersdrukte, 
Bediening Station 

    Parkeergedrag 
station handhaven 

Fietspaden 
aanbrengen op 
Stationsplein 
(Fietspunt) 

Uitrol proefproject 
enkelstrookrotondes 

Europalaan 

Herinrichting 
Stationsomgeving/Eu

ropalaan 
Spartacus: STL 

Genk N76 
Hoevenzave

llaan 

Zwartberg 
Cité 

Zwartber
g 

Cockerill
plaats 

AWV Verkeersdrukte, 
haltehaven voor 

VRI 

Herinrichting 
Ontsluiting Genk 

Industrie 
(uitgevoerd) 

Optimalisatie V-
plan (vernieuwd 

in 2019) 

      

Genk N76 
Hoevenzave

llaan 

Zwartberg 
Cockerillplaat

s 

Zwartber
g 

Luikerwij
k 

AWV Verkeersdrukte, 
haltehaven voor 

VRI 

Herinrichting 
Ontsluiting Genk 

Industrie 
(uitgevoerd) 

Optimalisatie V-
plan (vernieuwd 

in 2019) 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Genk N76 
Torenlaan 

Zwartberg 
Luikerwijk 

Zwartber
g 

Cockerill
plaats 

AWV VRI thv krpt Henri 
Forirstraat 

Herinrichting 
Ontsluiting Genk 

Industrie 
(uitgevoerd) 

Optimalisatie V-
plan (vernieuwd 

in 2019) 

      

Genk N76 
Torenlaan 

Zwartberg 
Luikerwijk 

Zwartber
g 

Torenlaa
n 

AWV VRI Henri 
Forirstraat 

  Optimalisatie V-
plan VRI Henri 

Forirstraat 

    

Halen  N2 
Staatsbaan  

Halen 
Carpoolparkin

g 

Zelk 
Kerkstraa

t 

AWV Dubbelstrooksrot
onde/Verkeersdr

ukte 

  Markeringswerken 
Inrichting 

turborotonde (te 
onderzoeken) 

  Aanleg 
aanloopstrook/busba

an 

Ham N141 
Heppensest

eenweg 

Oostham 
Warande 

Oostham 
Heppens
esteenw

eg 

AWV Hoge 
halteringstijd 
door frequent 

midernvalidegebr
uik 

    Herinrichting 
haltehaven conform 
toegankelijkheidsnor

men 

  

Ham N141 
Heppensest

eenweg 

Oostham 
Warande 

Oostham 
Heppens
esteenw

eg 

AWV Hoge 
halteringstijd 
door frequent 

midernvalidegebr
uik 

    Herinrichting 
haltehaven conform 
toegankelijkheidsnor

men 

  

Ham N141 
Staatsbaan 

Kwaadmechel
en 

Autonsnelweg 

Kwaade
mechele

n 
Processie

straat 

AWV Rotonde N141 
Staatsbaan x Op-

/Afrit E313 x 
Nikelaan  

(aanwezigheid 
winkels, 

tuincentrum) 

    (Studie AWV) Op- en 
afrittencomplex 

nr.25 E313  
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Ham N141 
Staatsbaan 

Kwaadmechel
en 

Autonsnelweg 

Kwaade
mechele

n 
Processie

straat 

AWV Rotonde N141 
Staatsbaan x Op-

/Afrit E313 x 
Nikelaan  

(aanwezigheid 
winkels, 

tuincentrum) 

    (Studie AWV) Op- en 
afrittencomplex 

nr.25 E313  

  

Hasselt Elfde 
Liniestraat/

R71 
Gouverneur 
Verwilghens

ingel 

Hasselt 
Zwembad 

Hasselt 
Handelss

chool 

Hasselt/A
WV 

Erg drukke 
schoolomgeving, 

VRI R71 

  Halteverplaatsing 
ventweg naar 
busbaan R71 
(uitgevoerd) 

Optimalisatie V-
plan: 

busbeinvloeding 
(uitgevoerd in 

2020) 
Oversteekbewegin

gen 
voetgangers/fietse

rs 
reduceren/bundel

en 

  Studie Elfde 
Liniestraat 

Scholencampus 
Parkeerbeleid/RO 

Hasselt N2 
Kuringerste

enweg 

Hasselt 
Crutzenstraat 

Kuringen 
McDonal

d's 

AWV Verkeersdrukte, 
fileopbouw VRI 

Optimalisatie V-
plan: 

Busbeïnvloeding 
(Nazorgactie) 

  Dosseerlichten N2 
Kuringersteenweg 

Studie Herinrichting 
N2 (segment 

Crutzenstraat)  

Hasselt N20 
Luikersteen

weg 

Hasselt 
Hassaluthdree

f 

Rapertin
gen Kerk 

AWV Verkeersdrukte, 
fileopbouw VRI 

Nazorgactie 
(Evaluatie) van 

geïnstalleerde VRI 
(2019) is bezig 

  Aanloopstrook/Busba
an na haltehaven, 
combineerd met 
rechtsafslaand 

verkeer 
Optimalsaite V-plan: 

voorstart bus  
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Hasselt N20 
Luikersteen

weg 

Rapertingen 
Trekschuren 

Rapertin
gen Kerk 

AWV 2x VRI bij op- en 
afrit snelweg, 
druk verkeer 

Nazorgactie 
(Evaluatie) van 

geïnstalleerde VRI 
(2019) is bezig 

  Optimalisatie  V-plan: 
Koppeling 

verkeerslichten? 

Herinrichting Op - en 
afrittencomplex 

Hasselt Oost 

Hasselt N20 
Luikersteen

weg 

Hasselt 
Mombeekdre

ef 

Rapertin
gen 

Trekschu
ren 

AWV Verkeersdrukte Optimalisatie V-
plan: 

Busbeïnvloeding 
(Nazorgactie) 

      

Hasselt N702 
Koning 

Bouwdewijn
laan/Elfde 
Liniestraat 

Hasselt 
Dusartplein 

Hasselt 
Zwemba

d 

Hasselt Erg drukke 
schoolomgeving, 

overstekende 
voetgangers, 

busknoop 

    Herinrichting halte 
Zwembad 

Optimalisatie V-plan: 
busbeïnvloeding 

Studie Elfde 
Liniestraat 

Scholencampus 

Hasselt R71 
Gouverneur 
Verwilghens
ingel/Elfde 
Liniestraat 

Hasselt 
Handelsschoo

l 

Hasselt 
Zwemba

d 

AWV/Has
selt 

Schoolomgeving, 
overstekende 
voetgangers, 
halterende 

bussen 

Optimalisatie VRI 
VOP Elfde 
Liniestraat 

(controle werd 
uitgevoerd) 

  Oversteekbeweginge
n 

voetgangers/fietsers  

Studie Elfde 
Liniestraat 

Scholencampus 

Hechtel-Eksel N73 
Peerderbaa

n/N715 
Hasseltseba

an 

Hechtel 
Welsh 

Guardplein 

Hechtel 
Tussenst

raat 

AWV (wachtrij) 
Rotonde N73 x 

N715 

  Herinrichting 
Mobipunt 

Aanloopstrook/Bu
sbaan N73 

    

Hechtel-Eksel N73 
Peerderbaa

n/N715 
Hasseltseba

an 

Hechtel 
Welsh 

Guardplein 

Hechtel 
Tussenst

raat 

AWV (wachtrij) 
Rotonde N73 x 

N715 

  Herinrichting 
Mobipunt 

Aanloopstrook/Bu
sbaan N73 

    

Hechtel-Eksel N73 
Peerderbaa

n/N715 
Hasseltseba

an 

Hechtel 
Tussenstraat 

Hechtel 
Welsh 

Guardple
in 

AWV (wachtrij) 
Rotonde N73 x 

N715 

  Herinrichting 
Mobipunt 

Aanloopstrook/Bu
sbaan N73 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Hechtel-Eksel N73 
Peerderbaa

n/N715 
Hasseltseba

an 

Hechtel 
Tussenstraat 

Hechtel 
Welsh 

Guardple
in 

AWV (wachtrij) 
Rotonde N73 x 

N715 

  Herinrichting 
Mobipunt 

Aanloopstrook/Bu
sbaan N73 

    

Hechtel-Eksel N747 
Heechtelseb
aan/Hoofds

traat 

Hechtel 
Marktplein 

Kapel 

Eksel 
Kerkstraa

t 

Hechtel-
Eksel 

Straatparkeren 
doortocht 

snelheidsremmer
s/asverspringinge

n 

  Verwijderen 
straatparkeerders, 
snelheidsremmers 

(indien mogelijk 
vervangen door 
trajectcontrole) 

    

Hechtel-Eksel N747 
Heechtelseb
aan/Hoofds

traat 

Hechtel 
Marktplein 

Kapel 

Eksel 
Kerkstraa

t 

Hechtel-
Eksel 

Straatparkeren 
doortocht 

snelheidsremmer
s/asverspringinge

n 

  Verwijderen 
straatparkeerders, 
snelheidsremmers 

(indien mogelijk 
vervangen door 
trajectcontrole) 

    

Heusden-Zolder N772 
Koerselseba

an/N719 
Brugstraat 

Heusden 
Campus 
Heusden 

Heusden 
Kerk 

AWV/He
usden-
Zolder 

Te krappe 
rotonde en 

wachtrij 

PCV-dossier: 
rotonde N722 x 

N719 (uitgevoerd) 

      

Heusden-Zolder Onze-Lieve-
Vrouwstraat 

Boekt Eikhof Boekt 
Kruispun

t 

AWV Verkeersdrukte/w
achtrij VRI 729 

  Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
(kruispunt is 
verzadigd, 

vermoedelijk geen 
extra winst 
mogelijk) 

    

Houthalen-
Helchteren 

Koolmijnlaa
n/N715 

Grote Baan 

Meulenberg 
Hofstraat 

Houthale
n Mijn 

AWV/Ho
uthalen-
Helchter

en 

VRI N715 Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
(uitgevoerd) 

    Complex project: 
Noord-Zuid Limburg 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Houthalen-
Helchteren 

N715 Grote 
Baan 

Helchteren 
Technische 

Schoolstraat 

Helchter
en 

Kruispun
t 

AWV Noord-Zuid-
problematiek = 
verkeersdrukte, 

schoolomgeving + 
VRI krpt met 

N719 

Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
aanwezig 

(geen extra 
capaciteit OV 

mogelijk) 

    Complex project: 
Noord-Zuid Limburg: 

één rijstrook 
aanpassen tot 

busbaan in beide 
richtingen 

Houthalen-
Helchteren 

N715 Grote 
Baan 

Helchteren 
Kruispunt 

Helchter
en 

Heikant 

AWV Noord-Zuid-
problematiek = 
verkeersdrukte, 

terug brengen tot 
1 rijstrook 

  Samenvoegen 
rijstroken iets 

verder brengen 
(iets na invoegen 
vanuit bushalte) 

= verlenging 
weefzone is niet 
haalbaar omwille 
van invoegstrook 

naar 
Overwegstraat  

  Complex project: 
Noord-Zuid Limburg: 

één rijstrook 
aanpassen tot 

busbaan in beide 
richtingen 

Houthalen-
Helchteren 

N715 Grote 
Baan 

Houthalen 
Mijn 

Houthale
n 

Centrum 

AWV Noord-Zuid-
problematiek = 
verkeersdrukte, 

VRI's 

  Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
(al aanwezig, geen 
extra winst meer 

mogelijk) 
Invoegstrook 

aanbieden bus 

  Complex project: 
Noord-Zuid Limburg: 

één rijstrook 
aanpassen tot 

busbaan in beide 
richtingen 

Houthalen-
Helchteren 

N715 Grote 
Baan 

Helchteren 
Heidebloem 

Helchter
en 

Kievitwij
k 

AWV Noord-Zuid-
problematiek = 
verkeersdrukte, 

VRI's 

  Ongelijksvloerse 
kruising 

fietssnelweg, 
halteinrichting 

  Complex project: 
Noord-Zuid Limburg: 

één rijstrook 
aanpassen tot 

busbaan in beide 
richtingen 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Houthalen-
Helchteren 

N719 
Kazernelaan 

Helchteren 8 
Septemberlaa

n 

Helchter
en 

Kruispun
t 

AWV VRI N74 x N719   Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
reeds aanwezig, 
extra capaciteit 

niet meer mogelijk 

  Complex project: 
Noord-Zuid Limburg 
(Oost-West relatie, 

Kazernelaan) 

Kortessem N20 
Tongerseste

enweg 

Guigoven 
Groenstraat 

Kortesse
m Weg 

naar 
Wellen 

AWV VRI N20 x N76   Verlenging 
voorsorteerstrook 

Linksafslaand 
verkeer 

(uitgevoerd in 
2020) 

Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
(uitgevoerd in 

2020) 

  FF - Herinrichting 
(Uitvoering 

streefbeeld) N20 

Kortessem N76 
Opeindestra

at/N20 
Hasseltseste

enweg 

Kortessem 
Hemelspark 

Kortesse
m Weg 

naar 
Wellen 

AWV VRI N20 x N76   Verlenging 
voorsorteerstrook 

Linksafslaand 
verkeer 

(uitgevoerd in 
2020) 

Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
(uitgevoerd in 

2020) 

  FF - Herinrichting 
(Uitvoering 

streefbeeld) N20 

Lanaken N78a 
Koning 

Albertlaan/
N77b Jan 

Rosierlaan 

Lanaken 
Gemeentehui

s 

Lanaken 
Cultureel 
Centrum 

AWV Drukte op niet 
aangepaste Jan 
Rosierlaan en in 

centrum 

PCV-dossier: VRI 
N78 x Jan 
Rosierlaan 

(uitgevoerd) 

    Verkeerscirculatiepla
n Lanaken Centrum 

Spartacus STL1 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Leopoldsburg N73 
Nicolaylaan/
Koningsstra
at/Jacoletstr
aat/Kolonel 

Van 
Heesbekestr
aat/Hospita
alstraat/Hec
htelsesteen

weg 

Leopoldsburg 
Station 

Leopolds
burg 

Militair 
Hospitaal 

AWV Druk verkeer 
winkelstraat, druk 
T-krpt en rotonde 

Herinrichting 
halte 

"Leopoldsburg 
Militair Hospitaal" 

      

Lommel N746 
Stationsstra

at 

Lommel 
Station 

Lommel 
Kliniek 

AWV -     Handhaving 
stopstreep uitrijden 

Halte Lommel Station 

Herinrichting 
Stationsomgeving  
(initiatief Infrabel, 
ongelijkgrondse 

overwegen) 
Lummen N717b 

Dr.Vanderh
oeydonckstr
aat/Dorpsst
raat/Pastoo

r 
Frederickxst

raat 

Lummen 
Kruispunt 

Lummen 
Frederick

xstraat 

Lummen Langsparkeren, 
smal wegprofiel, 
laden en lossen, 
Schoolomgeving 

... 

Herinrichting 
Dorpsstraat 
(uitgevoerd) 
Heraanleg 

busknooppunt en 
aanpassing 
kruispunt 
Ringlaan 

(afgerond eind 
2020) 

      

Lummen N717b 
Dr.Vanderh
oeydonckstr
aat/Dorpsst
raat/Pastoo

r 
Frederickxst

raat 

Lummen 
Kruispunt 

Lummen 
Frederick

xstraat 

Lummen Langsparkeren, 
smal wegprofiel, 
laden en lossen, 
Schoolomgeving 

... 

  Herinrichting 
Dorpsstraat 
(uitgevoerd) 
Heraanleg 

busknooppunt en 
aanpassing 

kruispunt Ringlaan 
(afgerond eind 

2020) 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Lummen Pastoor 
Frederickxst
raat/N725 
Ringlaan 

Lummen 
Frederickxstra

at 

Lummen 
Weg op 
Linkhout 

AWV/Lu
mmen 

Verkeersdrukte, 
oprijden Ringlaan, 
rotonde Luman, 

kruising N725 

  Heraanleg 
busknooppunt en 

aanpassing 
kruispunt N725 

Ringlaan (afgerond 
eind 2020) 

  FF - Herinrichting 
Ringlaan N725 

(bushalte/kruispunt 
Kerkstraat) 

Maaseik Van 
Eycklaan/N7

62 
Weerterste
enweg/N76

2 Acht 
Meilaan/N7

8b 
Maastrichte
rsteenweg 

Maaseik Van 
Eycklaan 

Maaseik 
Plantage 

AWV  Dubbele VRI op 
de N762 + drukke 

rotonde 

  PCV-dossier: 
Herinrichting met 
afslagstroken in 
Van Eycklaan & 
optimalisatie V-

plan 
(groentijdaanpassi

ng & 
busbeïnvloeding) 

Routeoptimalisatie 
OV Centrum Maaseik 

Nieuw busstation 
Maaseik 

Maasmechelen N78 
Rijksweg 

Maasmechele
n Rijksweg 

Eisden 
Berenshe

uvel 

AWV Algemene drukte 
centrum MM 

Optimalisatie V-
plan 

Reinboomstraat 
(uitgevoerd 2018) 
Noord-Oostelijke 
ontsluitingsweg 

(eind 2020 
afgerond) 

  Aanpassing aantal 
rijstroken N78 (2x2 -> 

2x1) 

Spartacus: Sneltram 

Maasmechelen N78 
Rijksweg 

Maasmechele
n College 

Maasme
chelen 

Centrum 

AWV Algemene drukte 
centrum MM 

  Optimalsatie V-
plan Koning 
Albertlaan x 

Collegestraat x 
N78, inclusief 

aanpassen 
detectielus 

(idealiter voorbij 
halte) 

Halteontwerp 
"Maasmechelen 

College" 

Aanpassing aantal 
rijstroken N78 (2x2 -> 

2x1) 

Spartacus: Sneltram 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Maasmechelen N78 
Rijksweg 

Maasmechele
n Centrum 

Maasme
chelen 
College 

AWV Algemene drukte 
centrum MM 

  Optimalsatie V-
plan Koning 
Albertlaan x 

Collegestraat x 
N78, inclusief 

aanpassen 
detectielus 

(idealiter voorbij 
halte) 

Halteontwerp 
"Maasmechelen 

College" 

Aanpassing aantal 
rijstroken N78 (2x2 -> 

2x1) 

Spartacus: Sneltram 

Maasmechelen N78 
Rijksweg 

Maasmechele
n College 

Maasme
chelen 

Centrum 

AWV Algemene drukte 
centrum MM 

  Optimalisatie V-
plan Koning 
Albertlaan x 

Collegestraat x 
N78 

(corridorbenaderi
ng) 

Herinrichting halte 
"Maasmechelen 

College" 
(ontwerpplan nog 

op te stellen) 

  Spartacus: Sneltram 

Maasmechelen N78 
Rijksweg 

Maasmechele
n Rijksweg 

Maasme
chelen 
College 

AWV Algemene drukte 
centrum MM 

  V-plan Koning 
Albertlaan x 

Collegestraat x 
N78 

Herinrichting halte 
"Maasmechelen 

College" 
(ontwerpplan 

opstellen) 

Aanpassing aantal 
rijstroken N78 (2x2 -> 

2x1) 

Spartacus: Sneltram 



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  132 

Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Maasmechelen N78 
Rijksweg 

Maasmechele
n Rijksweg 

Maasme
chelen 
College 

AWV Algemene drukte 
centrum MM 

  Optimalisatie V-
plan Koning 
Albertlaan x 

Collegestraat x 
N78 

Herinrichting halte 
"Maasmechelen 

College" 
(ontwerpplan 

opstellen) 

Aanpassing aantal 
rijstroken N78 (2x2 -> 

2x1) 

Spartacus: Sneltram 

Oudsbergen N730 
Centrumstr

aat/Weg 
naar As 

Opglabbeek 
Dorpsplein 

Opglabb
eek 

Kiewitstr
aat 

AWV Krap wegprofiel, 
krappe rotonde 

  PCV-dossier 
(goedgekeurd): 

herinrichting 
(verbreding) 

rotonde 

    

Oudsbergen N730 
Centrumstr

aat/Weg 
naar As 

Opglabbeek 
Dorpsplein 

Opglabb
eek 

Kiewitstr
aat 

AWV Krap wegprofiel, 
krappe rotonde 

  PCV-dossier 
(goedgekeurd): 

herinrichting 
(verbreding) 

rotonde 

    

Oudsbergen N730 Weg 
naar 

As/Centrum
straat 

Opglabbeek 
Kiewitstraat 

Opglabb
eek 

Dorpsple
in 

AWV Krappe rotonde, 
krap wegprofiel 

  PCV-dossier 
(goedgekeurd): 

herinrichting 
(verbreding) 

rotonde 

    

Oudsbergen Wijshagerki
ezel/Weg 
op Bree 

Meeuwen 
Weg naar 

Helchteren 

Meeuwe
n 

Bergstra
at 

AWV Korte afstand VRI 
N719 x N76 en 

VRI N719 x 
Peerderbaan 

Optimalisatie V-
plan: 

busbeïnvloeding 
(geen knelpunt 

volgens het AWV) 

    RUP omgeving 
N719/N76 

Oudsbergen Wijshagerki
ezel/Weg 
op Bree 

Meeuwen 
Bergstraat 

Meeuwe
n Weg 
naar 
Klein 

Meeuwe
n 

AWV ? (Halteafstand)     Optimaliseren 
haltelocaties 

Optimalisatie V-plan: 
busbeïnvloeding  
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Peer N719 
Meeuwerba

an 

Wauberg 
Overes 

Wauberg 
School 

AWV Verlaten 
haltehaven 

    Herinrichting halte 
(invoegstrook, 

aanzetsnelheid bus 
verhogen) 

  

Pelt N71 
Heerstraat/
Stationsstra

at 

Neerpelt 
Ankerweg 

Neerpelt 
College 

AWV Erg druk verkeer 
o/d 

Kon.Albertlaan en 
VRI met de 

Stationsstraat 

    Optimalisatie V-plan: 
busbeïnvloeding 
Haltehaven aan 

Collruyt voorzien 
maar dichter bij VRI 
dan (+/- 30m VRI) 

  

Pelt Stationsstra
at/N71 

Heerstraat 

Neerpelt 
College 

Neerpelt 
Ankerwe

g 

AWV/Ne
erpelt 

Schoolomgeving, 
VRI N71 

    Optimalisatie V-plan: 
busbeïnvloeding 

(beperkt te 
optimaliseren) 

Parkeerbeleid kan 
bijdragen tot 

herinrichting N71 
Haltehaven aan 

Collruyt (Neerpelt 
Ankerweg) voorzien 
maar dichter bij VRI 
dan (+/- 30m VRI) 

  

Sint-Truiden Gazometers
traat 

Sint-Truiden 
Station 

Sint-
Truiden 
Ziekeren 

Sint-
Truiden 

Smal Wegprofiel, 
kruising N3e 

    Busbaan 
Tiensesteenweg 

(uitgevoerd) 

Tiensesteenweg x 
Tiensesteenweg x 

N3e: VRI (Steunlicht) 

Sint-Truiden Halmaalweg Sint-Truiden 
Ziekeren 

Sint-
Truiden 

Tramstra
at 

Sint-
Truiden 

Parkeren op de 
rijbaan, smal 
wegprofiel 

    Parkeerbeleid  FF - Herinrichting 
Halmaalweg 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Sint-Truiden N716 
Diesterstee
nweg/Rum

menweg 

Sint-Truiden 
Diesterpoort 

Sint-
Truiden 

Sint-
Trudo 

Ziekenhu
is 

Rummen
weg 

AWV VRI thv 
Speelhoflaan 

Herinrichting 
N716 

Diestersteenweg 
Optimalisatie V-
plan (uitgevoerd 

in 2020-2021) 

Herinrichting N716 
Diestersteenweg 
Optimalisatie V-

plan (uitgevoerd in 
2020-2021) 

    

Sint-Truiden Naamsevest Sint-Truiden 
Europaplein 

Sint-
Truiden 

Naamsep
oort 

Sint-
Truiden 

Verlaten 
haltehaven, 

verkeersdrukte 

    Voorrangsregeling 
wijzigen 

Herinrichting 
Europaplein 

Sint-Truiden Olympialaan
/Ziekerenw

eg 

Sint-Truiden 
Zwembad 

Sint-
Truiden 
Station 

Sint-
Truiden 

Verkeersdrukte, 
Bocht 

Ziekerenweg x 
N3e, 

foutparkeerders 

Handhaving 
foutparkeerders 

bocht 
Ziekerenweg 

Parkeervakken 
Olympialaan x 

Wildebamp 
Herinrichting 

Gazometersite 
(uitgevoerd) 

Handhaving 
foutparkeerders 

bocht 
Ziekerenweg 

Parkeervakken 
Olympialaan x 

Wildebamp 
Herinrichting 

Gazometersite 
(uitgevoerd) 

  Masterplan 
Stationsomgeving 

Sint-Truiden Spaansebru
gestraat/Wil

debamp 

Sint-Truiden 
Naamsepoort 

Sint-
Truiden 
Zwemba

d 

Sint-
Truiden 

Foutparkeerders, 
verlaten 

haltehaven, 
verkeersdrukte, 

voorrangsgeregel
d kruispunt 

Uitrijstrook 
haltehaven 
aanpassen 

(uitgevoerd) 

Uitrijstrook 
haltehaven 
aanpassen 

(uitgevoerd) 

Voorrangsregeling 
Clockemstraat 

aanpassen 
Parkeerbeleid 
Olympialaan x 

Wildebamp 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Sint-Truiden Spaansebru
gestraat/Wil

debamp 

Sint-Truiden 
Naamsepoort 

Sint-
Truiden 
Zwemba

d 

Sint-
Truiden 

Foutparkeerders 
halte, 

verkeersdrukte 

    Voorrangsregeling 
wijzigen 

Klokkenstraat. 
Uitgevoerde quick 

win verlaten 
haltehaven (paaltjes) 

  

Sint-Truiden Tongerseste
enweg 

Sint-Truiden 
Kattentraat 

Sint-
Truiden 

Europapl
ein 

Sint-
Truiden 

Verkeersdrukte, 
busknoop 

    Halte-inrichting 
verbeteren 

Herinrichting 
Europaplein 

Sint-Truiden Tongerseste
enweg 

Sint-Truiden 
Kattentraat 

Sint-
Truiden 

Europapl
ein 

Sint-
Truiden 

Verkeersdrukte, 
busknoop 

    Halte-inrichting 
verbeteren 

Herinrichting 
Europaplein 

Sint-Truiden Tongerseste
enweg 

Sint-Truiden 
Europaplein 

Sint-
Truiden 

Kattentra
at 

Sint-
Truiden 

Verlaten 
haltehaven, 

verkeersdrukte 

    Halte-inrichting 
verbeteren 

Herinrichting 
Europaplein 

Tessenderlo N725 
Groenstraat 

Tessenderlo 
Broedersscho

ol 

Tessende
rlo Rode 

Heide 

AWV Rotonde krpt 
N725 

PCV-dossier: 
rotonde N725 x 

N126 (uitgevoerd) 

PCV-dossier: 
rotonde N725 x 

N126 (uitgevoerd) 

    

Tessenderlo N725 
Groenstraat 

Tessenderlo 
Broedersscho

ol 

Tessende
rlo Rode 

Heide 

AWV Rotonde krpt 
N725 

PCV-dossier: 
rotonde N725 x 

N126 (uitgevoerd) 

PCV-dossier: 
rotonde N725 x 

N126 (uitgevoerd) 

    

Tessenderlo Stationsstra
at 

Tessenderlo 
Station 

Tessende
rlo 

Broeders
school 

Tessende
rlo 

Geparkeerde 
wagens, 

beurtelings 
passeren, 

gemengd verkeer 

Parkeerbeleid 
Laad en loszones 

Parkeerbeleid 
Laad en loszones 

  Verkeerscirculatiepla
n Fase 2 (d.d. 2025) 

Tessenderlo Stationsstra
at 

Tessenderlo 
Station 

Tessende
rlo 

Broeders
school 

Tessende
rlo 

Geparkeerde 
wagens, 

beurtelings 
passeren, 

gemengd verkeer 

Parkeerbeleid 
Laad en loszones 

Parkeerbeleid 
Laad en loszones 

  Verkeerscirculatiepla
n Fase 2 (d.d. 2025) 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Tongeren N20 
Hasseltseste

enweg 

Tongeren 
Mulkerweg 

Tongere
n Sint-
Gillis 
Kerk 

AWV Schoolomgeving Herinrichting 
halte Sint-Gilis 

Kerk (uitgevoerd) 

Herinrichting halte 
Sint-Gilis Kerk 
(uitgevoerd) 

    

Tongeren N20 
Hasseltseste

enweg 

Overrepen 
Kerk 

Overrepe
n Berg 

Tongere
n 

AWV Oversteekplaats      Herinrichting 
kruispunt N20 x 

Lerestraat 
(uitgevoerd) 

  

Tongeren N20 
Luikersteen

weg 

Tongeren 
Rietmusweg 

Tongere
n 

Overhae
mlaan 

AWV Verkeersdrukte 
(afslaande 

bewegingen), 
aanwezigheid 

winkelcentrum 

    Herinrichting parking 
T-Forum 

  

Tongeren N79 Sint-
Truiderstee

nweg 

Tongeren Inrit 
Pibo 

Tongere
n Rode 

Kruislaan 

AWV Naderen van druk 
kruispunt Rode 
Kruislaan VRI 

PCV-dossier: 
Kruispunt 

herinrichten 
 (incl. 

optimalisatie V-
plan)(2020/2021) 

PCV-dossier: 
Kruispunt 

herinrichten 
 (incl. optimalisatie 

V-
plan)(2020/2021) 

    

Tongeren R72 
Eeuwfeestw

al 

Tongeren 
Sint-

Truiderpoort 

Tongere
n 

Bilzerpoo
rt 

AWV 2 VRI's, 
verkeersdrukte 

tijdens spits 

Herinrichting R72, 
incl. halte Sint-
Truiderpoort 

(2020) 
Optimalisatie V-

plannen ikv 
herinrichting R72 

fase 1 

Herinrichting R72, 
incl. halte Sint-
Truiderpoort 

(2020) 
Optimalisatie V-

plannen ikv 
herinrichting R72 

fase 1 

  Realisatie 
omleidingswegen 

Tongeren R72 Elfde 
Novemberw

al/Sint-
Maternusw
al/Eeuwfees

twal 

Tongeren 
Bilzerpoort 

Tongere
n Sint-

Truiderp
oort 

AWV VRI, 
verkeersdrukte 

Herinrichting R72, 
incl. halte Sint-
Truiderpoort 

(2020) 
Optimalisatie V-

plannen ikv 
herinrichting R72 

fase 1 

Herinrichting R72, 
incl. halte Sint-
Truiderpoort 

(2020) 
Optimalisatie V-

plannen ikv 
herinrichting R72 

fase 1 

  Realisatie 
omleidingswegen 
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Gemeente Knelpunt/
Wegvak 

Van halte Tot halte Weg 
beheer-

der 

Mogelijke 
oorzaken 

Lopende/ 
Uitgevoerde 

projecten 

Mogelijke Quick 
Wins 

2021 (OV-plan) 

Mogelijke Quick 
Wins 

(KT = 5j) 

Mogelijke Lange 
termijn oplossingen 

Wellen N754 
Notelarestr

aat  

Wellen Oud 
Tramstation 

Wellen 
Klooster 

AWV Smal wegprofiel 
Bloemenstraat en 
schoolomgeving 
(Kiss and Ride) 

    Routewijziging: 
Bloemenstraat 

vermijden, via N777 
en Dorpsstraat 

Herinrichting 
Bloemenstraat 
(Enkelrichting) 

=> routewijziging 
noodzakelijk 
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BIJLAGE 10. RESULTAAT HALTE-OEFENING 
 
 
Het resultaat van de halte-oefening die met de gemeentes is vormgegeven is opgenomen in deze bijlage. De 
oefening geeft voor de Vervoerregio Limburg weer welke bestaande haltes in het kader van het netwerk 
basisbereikbaarheid geschrapt en behouden kunnen worden.  
 
De kaart hierna toont de maatregelen voor de haltes van het kernnet en aanvullend net. Daarnaast toont de 
kaart de relevante mobipunten in functie van het OV-netwerk. In het licht van het OV-plan zijn deze grotere 
regionale mobipunten op de kaart aangeduid. Uiteraard kunnen andere aanvullende (lokale) mobipunten 
worden ingericht om in andere mobiliteitsbehoeften te voorzien. De totale kaart is ook als losse PDF beschikbaar 
gesteld zodat er ingezoomd kan worden. Onderstaande legenda is op de kaart van toepassing: 
 

 
 
Voor samengevoegde, verplaatste en nieuwe haltes is de nieuwe locatie met één punt aangeduid, omdat vaak 
nog niet bekend is waar de nieuwe halte exact komt te liggen. Uiteraard zal voor deze haltes in de praktijk aan 
beide zijden van de weg een halte gesitueerd worden. 
 
Voor sommige haltes gelden bijzonderheden, bijvoorbeeld dat de weergegeven maatregel afhankelijk is van 
voorziene ontwikkelingen of nog nader moet worden onderzicht, en soms is ook afgesproken dat bepaalde haltes 
van het functionele net worden aangepast. Al deze details rondom elke halte zijn opgenomen in een Excel met 
de maatregelen per halte. 
 

 
Een overzicht van het resultaat van de halte-oefening in Excel is te downloaden via Sharepoint.  
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BIJLAGE 11. INVULLING STADSNETTEN GENK EN 

HASSELT 
 

Binnen de Vervoerregio Limburg zijn voor de stad Hasselt en de stad Genk stadsnetten voorzien. Stadsnetten 
vormen een invulling binnen het kernnet.  
 
De gestrektheid van de route is binnen het stadsnet minder van minder belang, het verbinden van verschillende 
functies en attractiepolen des te meer. Anders dan de meeste busverbindingen in de vervoerregio Limburg, 
bieden de lijnen van het stadsnet niet alleen (de op- of afstap met) de verbinding met de regio, maar ook een 
invulling van de lokale verplaatsingsbehoeften. Door de grote concentratie van inwoners, functies en 
attractiepolen in stedelijk gebied ontstaat er voldoende potentie om deze vervoersvragen te bundelen in een 
busverbinding. De stadsnetten bieden dan ook een belangrijk antwoord voor lokale verplaatsingsbehoeften, 
waar deze vervoersbehoeften in andere minder dichtbevolkte gebieden met Vervoer op Maat wordt 
opgevangen.  
 
Voor beide netten is een voorstel uitgewerkt dat in samenspraak met alle partijen tot stand gekomen is. Hierna 
zullen de stadsnetten van Genk en Hasselt verder worden toegelicht.  

STADSNET GENK 

 Algemeen 
De lijnen van het stadsnet in en rond Genk zijn, net zoals de vele andere buslijnen die in Genk komen, opgebouwd 
rond het bus- en treinknooppunt in van station Genk. Dit knooppunt is zodanig vormgegeven dat er elk heel uur 
uitwisseling ontstaat tussen aankomende en vertrekkende treinen en bussen. Op het halfuur is deze uitwisseling 
er ook, maar dan tussen aankomende en vertrekkende bussen. In de piekuren wordt deze overstapmogelijkheid 
op het halfuur verrijkt met aankomende en vertrekkende piekuurtreinen. Dit belangrijke knooppunt zorgt er 
daarmee voor dat vele lokale en regionale herkomst- en bestemmingslocaties via het openbaar vervoer met 
elkaar verbonden worden.  
 
Het stadsnet van Genk en omgeving is opgebouwd uit een aantal lijnen die de deelkernen zo rechtstreeks 
mogelijk bedienen. Alle stadslijnen zullen heel de dag door op halfuurfrequentie rijden, waarmee alle reizigers 
in het stadsnet dus aansluiting vinden op het knooppunt Genk Station, vanwaar zij verder kunnen reizen met 
trein en bus (elk uur) of piekuurtrein en bus (elk halfuur). Verder wordt er ook bijkomende frequentie voorzien 
in de spitsmomenten, waardoor er dan meer reismogelijkheden ontstaan. Vanaf circa 20 uur, wanneer het 
massagebruik afneemt, wordt de halfuurfrequentie teruggeschroefd naar een uurfrequentie, nog steeds in 
aansluiting op Genk Station, om de amplitude te verhogen tot minstens 22 uur.  
 
Hierna zijn de routes van de verschillende lijnen opgenomen en in detail op kaart aangeduid. De stadslijnen zijn 
ook terug te vinden in het overzicht van het Limburgse OV-netwerk in bijlage 1. 
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Stadsnet Genk per lijn 
■ Een lijn tussen Zwartberg, Waterschei, over Genk Station richting Sledderlo. Deze zal onderweg ook het 

Thorpark aandoen  
■ Een snelle verbinding tussen Genk Station via het Heempark met het Ziekenhuis Oost-Limburg. De halte 

Heempark biedt daarbij een vlottere overstap vanaf de lijn Maasmechelen - Genk - Hasselt richting het 
ziekenhuis, voor reizigers die niet wensen te reizen via Genk Station. 

■ Een verbinding van Genk Station via Winterslag en C-mine met Bokrijk.  
■ Een verbinding van Genk Station via de Limburghal met Termien. 
■ Een verbinding van Zwartberg via Waterschei, Genk Station, Kolderbos, Langerlo en Sledderlo met "Industrie 

Zuid". Zowel in Zwartberg als in "Industrie Zuid" geeft deze lijn aan de rand een toegang tot de 
bedrijventerreinen.  

■ Een verbinding van Genk Station met Wiemesmeer en Zutendaal. Deze kent in Zutendaal zijn eindpunt aan 
de halte Halmstraat: verdere bediening van Zutendaal wordt verzorgd door de lijnen Genk – Tongeren en 
Genk – Maastricht.  

■ Een verbinding van Genk Station via het Kerkhof met het Ziekenhuis Oost-Limburg.  
 
 

 
  
Figuur B11.1: G-Net. 
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STADSNET HASSELT 

Algemeen 
Voor het stadsnet Hasselt is gekozen om terug te gaan naar een stervormig netwerk van buslijnen, waarbij het 
station van Hasselt het hart van het stervormige netwerk vormt. De stadslijnen zullen op het station aansluiten 
op de trein richting Landen, Brussel en Blankenberge in de ochtend. Daardoor ontstaat als vanzelf in de ochtend 
ook een (ruimere) overstap vanaf de buslijnen op de trein richting Genk en de trein naar Leuven, Zaventem en 
Antwerpen. In de middag worden deze aansluitingen eveneens geboden, maar dan in omgekeerde richting (van 
de trein op de bus). 
 
Daar de afzonderlijke buslijnen elk aansluiting bieden op dezelfde treinen, zullen ze ook onderlinge aansluitingen 
verzekeren (zowel binnen het stadsnet als met het streeknet). Over de hele dag zullen de voorgestelde 
stadslijnen met een halfuurfrequentie rijden. In de spits zal dit opgedreven worden naar kwartierfrequentie in 
beide richtingen, uitgezonderd de lijn naar de Heilig-Hartwijk en de Gevangenis blijven op halfuurfrequentie. 
Vanaf circa 20 uur, wanneer het massagebruik afneemt, wordt de halfuurfrequentie teruggeschroefd naar een 
uurfrequentie om de amplitude te verhogen tot minstens 22 uur. 
  
(Versterkte) streeklijnen met een belangrijke lokale functie voor de stad Hasselt 
De algemene opbouw van het Kernnet en het Aanvullend zorgt er voor dat verschillende wijken en kernen in en 
rond Hasselt worden bediend met openbaar vervoer.  
■ Bediening van Stevoort door de lijn Hasselt - Nieuwerkerken - Sint-Truiden (60’). Deze lijn wordt de hele dag 

door versterkt door extra ritten op het traject Hasselt – Stevoort. Op deze wijze ontstaat een 
halfuurfrequentie tussen Hasselt en Stevoort. 

■ De relatie tussen Hasselt en Kermt wordt voorzien met de lijnen Hasselt - Diest (30') en Hasselt - Lummen - 
Beringen (60'). 

■ Op de Diepenbekerweg bieden de lijnen Hasselt - Diepenbeek Patersplein - Genk (60’) en Hasselt - 
Diepenbeek Centrum - Genk (60') bediening. Door de geschrankte dienstregeling van beide lijnen is hier elk 
halfuur aanbod. 

■ Rapertingen wordt bediend via de lijnen Hasselt - Tongeren (60’) en Hasselt - Wimmertingen - Kortessem - 
Wellen - Borgloon - Gutschoven – Heers (60'). Door de geschrankte dienstregeling van beide lijnen is er elk 
halfuur aanbod in Raperingen. 

■ Richting het noorden van Hasselt verzorgen diverse lijnen een verbinding: minimaal elke 15 minuten wordt 
een verbinding geboden richting Kiewit Station. Maar doordat hier veel verschillende lijnen passeren, is de 
wachttijd in de praktijk veelal korter. 
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Specifieke lijnen voor het stadsnet 
■ Een verbinding tussen Salvator, Jessaziekenhuis, Hasselt station, Kuringen, Stokrooie en Bolderberg. Deze 

verbinding garandeert een rechtstreekse relatie met de ziekenhuizen vanuit Bolderberg, Stokrooie en 
Kuringen. 

■ Een verbinding tussen Godsheide, Jessaziekenhuis, Hasselt station, Kuringen en Sint-Jansheide. 
■ Een verbinding tussen Kiewit (Kinderboerderij), Hasselt Station, Runkst, Sint-Lambrechts-Herk en Alken. 
■ Een verbinding tussen Hasselt station en Heilig Hartwijk (gevangenis) 
 
Specifieke functionele lijnen voor het stadsnet (spitsbediening) 
■ Een verbinding tussen Hasselt station, Kuringen, Schimpen en Stevoort.  
■ Een verbinding tussen Hasselt station, Kuringen, Tuilt, Kermt en Stevoort.  
Beide lijnen zorgen voor de bediening van het Instituut Mariaburcht in Stevoort 
 
 
 

 
Figuur B11.2: H-Net. 
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BIJLAGE 12. OPMERKINGEN GEMEENTEN TIJDENS Q&A-SESSIE CONCEPT OV-PLAN 
 

Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Alken Q&A sessie Wat is het verschil tussen een A B en C lijn Dat gaat vooral over het frequentieniveau dat gekoppeld wordt 
aan bepaalde niveau's van IP waarden. KN A heeft een hogere 
frequentie omdat het IP hoger ligt dan KN B of C 

Alken Q&A sessie pag 170 van de bijlage staat dat voor de lijn Hasselt 
Landen de ferquentie 30 min wordt tijdens 
schooldagen.  is dat niet voor alle werkdagen 

De fiches worden nog aangepast. Het is de bedoeling om op 
30min frequentie op school en vakantiedagen te rijden. 

Alken Q&A sessie Haltelijst voor Alken komt niet overeen met wat wij 
doorgegeven hebben langs de N722 en 
overeengekomen is in de projectstuurgroep 

zie halte-oefening: dit wordt nog bilateraal met de gemeenten 
opgenomen. 

Alken Q&A sessie Wanneer is de laatste leesronde voor het OV-plan 
2021? 

We willen dit verhaal voorleggen ter goedkeuring aan de VVRR 
van 15/06. Hopelijk landen we dan ook want daarna is het 
zomervakantie en zijn er ook geen gemeenteraden meer.  
Begin juli kunnen jullie van ons een presentatie verwachten 
waarmee jullie naar de gemeenteraad kunnen gaan. Dit zal een 
soort webinar zijn. Dit zal 1 algemene presentatie worden zodat 
alle gemeenten dezelfde informatie aan hun GR kunnen geven.  
Per gemeente zullen er ook enkele slides tussen zitten die 
specifiek over hun gemeente gaat. Hierin wordt uitgelegd wat dit 
plan precies voor jullie gemeente betekend. 

Beringen Q&A sessie Wij wachten met onze opmerkingen totdat we de 
feedback van de TTB hebben ontvangen 

Het OV-plan werd ook reeds eerder overgemaakt aan TTB en hun 
opmerkingen werden reeds verwerkt in deze nota. 
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Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Alken 7-5-2020  Aangezien het vervoer op maat nog volledig moet 
uitgewerkt 
worden en dit een onderdeel is van het openbaar 
vervoersplan wordt aan de vervoerregioraad 
gevraagd uitstel te vragen aan de Vlaamse Overheid 
betreffende de deadlines van de huidige procedure 
tot het vervoer op maat wordt geconcretiseerd. 

De deadline van dec 2021 moet gehaald worden en geldt voor alle 
Vlaamse VVR. Het KN en AN werd in het OV-plan zeer 
gedetailleerd uitgewerkt en werden de principes voor VOM 
uitgezet. In de volgende fase zal het VOM verder vorm worden 
gegeven (o.a. aan de hand van de RFI) om dit budget zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. 

Alken 7-5-2020 Het college van burgemeester en schepenen wenst 
de huidige Hlijnen ( H17 en H18) te behouden. De 
aansluiting op het openbaar vervoer vanuit de kern 
van Terkoest (H18) dient gegarandeerd te blijven. 
Een 
schrapping van de lijn H17 staat haaks op de huidige 
ontwikkeling in het oostelijk gedeelte van Alken 
Centrum (sociale woonwijk Hakkeveld, de 
woonzorgsite Kouterman en de uitbouw van 
recreatiedomein De Alk) . 

De wijzigingen in het H-net vloeien voort uit het huidige gebruik 
en het potentieel. De stadslijn Hasselt-Alken wordt beperkt tot 
het centrum. Terkoest en de andere witte vlekken worden – net 
zoals de andere witte vlekken in de VVR – meegenomen de RFI 
van VOM. Overigens is het inzicht in het gebruik van de 
betreffende haltes op H17/H71 reeds aan de gemeente 
overgemaakt.  
Een belangrijke nuance bij deze opmerking volgt uit artikel 3 van 
het CBS: indien het H-net niet in verbindingen voorziet dan zal het 
VOM dat moeten doen (zie volgende vraag). 

Alken 7-5-2020 Indien deze H-lijnen niet behouden blijven dienen de 
gebieden die 
niet meer bediend worden door deze lijnen 
opgenomen te worden als verplicht te voorzien item 
in de geplande 'request of information' met 
betrekking tot het vervoer op maat. Dit geldt ook 
voor de deelkern St.Joris die momenteel niet 
bediend wordt door de huidige H-lijnen. 

In de verschillende (deel)kernen van Alken wordt VOM voorzien, 
ingevuld met het belbusgebied Alken-Wellen. In het voorstel van 
VOM stellen we de continuering van dit gebied voor zodat aan de 
aanwezige vervoersbehoeften kan worden beantwoord. 

Alken 7-5-2020 Dit vervoer op maat dient een kwalitatief, 
gebruiksvriendelijk en 
 
versterkt alternatief te zijn voor de huidige belbus 

Dit vinden wij ook, in het voorstel voor VOM in het OV-plan 2021 
zetten we daarom in op een verbeteringen in het systeem van de 
belbus 
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Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Alken 28-4-2020 Het college van burgemeester en schepenen is 
akkoord met het ontwerp vervoersplan op 
voorwaarde dat de verbindingen met de deelkernen 
Terkoest en Sint-Joris worden opgenomen in het 
vervoer op maat. 

Kan dit meegenomen worden in de RFI? Dan lijkt ons dat alvast 
het antwoord op deze opmerking. Na het overleg met betrekking 
tot de haltes hebben we ook nog het gebruik van de betreffende 
haltes op H17/H71 doorgemaild. 

Beringen 24-4-2020 Algemene opmerkingen: 
- Timing voor het invoeren van het OV-plan uitstellen 
naar 1 juli 2022. Het implementeren van het OV-plan 
in december 2021 valt ongelukkig aangezien dit 
midden in de examenperiode valt. Als de 
implementatie in juli valt zorgt dat ervoor dat men 2 
maanden kan wennen. Veel scholen worden 
gekozen obv bereikbaarheid. 
- Er staat op verschillende plaatsen in de nota 
Beringen-Mijnen, maar het is Beringen-Mijn. Behalve 
als het over de bushalte gaat. 

1) Met de timing sluiten we op Europees niveau aan bij de 
dienstregelingwijziging van andere vervoerders (oa NMBS) en 
door de minister voor alle VVR werd opgelegd. Woon-school-
verkeer wordt overigens maar ten dele beïnvloed, omdat deze 
groep ook het functionele net gebruikt waarin maar beperkt 
wijzigingen zijn voorzien.  
2) dit passen we aan 

Beringen 24-4-2020 - p136 + p150 + p162 – tabellen inzake 
doorstromingsknelpunten: Staat dat ‘Beringen – N72 
Koolmijnlaan: lange termijnoplossing: TV3V-project: 
realisatie N76 x Beverlosesteenweg. Dit moet N72 
zijn en niet N76. Eveneens is dit geen 
langetermijnoplossing meer aangezien dit project, 
afhankelijk van de vertraging opgedaan door de 
coronacrisis, in 2020 of 2021 zal uitgevoerd worden. 
Dit is dus een korte termijnoplossing. 

Deze input is verwerkt in een nieuwe doorstromingstabel die 
onderdeel wordt van het OV-plan. 

Beringen 24-4-2020 In de lijst van haltes staat bij de halte Broekstraat 
dat deze samengevoegd wordt met? In de 
werksessie is gesteld dat deze samengevoegd zou 
worden met de eerste halte in Ham en dat deze een 
klein beetje zou opgeschoven worden richting 
Beringen. 

Dit is inmiddels bilateraal met gemeente afgestemd. Het resultaat 
van het overleg komt online beschikbaar. 
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Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Beringen 24-4-2020 Zoals reeds eerder aangehaald is Boekt niet gelegen 
op het grondgebied van Beringen, maar in Heusden-
Zolder. Dit moet nog in de lijst aangepast worden. 

Dit is inmiddels bilateraal met gemeente afgestemd. Het resultaat 
van het overleg komt online beschikbaar. 

Beringen 24-4-2020 De kaart van de haltes zou het resultaat van de 
werksessie, maar er staan voor Beringen nog een 
aantal besproken punten op de werksessie van 12-3-
2020, maar niet op de kaart gewijzigd zijn. 
p166 staat: 
* De halte Windmolenstraat nog op. Deze zijn we 
momenteel aan het herinrichten ikv een wegenis- en 
rioleringsdossier. 
* De Haltes Motstraat en Hasseltsesteenweg zouden 
worden samengevoegd. Nu staat op het plan dat de 
halte Motstraat geschrapt wordt (wat klopt) en dat 
de halte Muizenheide een bespreekpunt is. Gaat dit 
dan over de locatie van de nieuw samengevoegde 
halte? 
* Eveneens staat het mobipunt aan de 
carpoolparking in Paal er net op. Dit is eveneens 
besproken op de werksessie. 

Dit is inmiddels bilateraal met gemeente afgestemd. Het resultaat 
van het overleg komt online beschikbaar. 

Beringen 24-4-2020 In de werksessie ‘Haltes’ was er gesteld dat er een 
mobipunt zou worden voorzien aan de 
carpoolparking in Paal. Deze staat niet op het plan. 
Dit kan dienen voor de ontsluiting van het 
bedrijventerrein Ravenshout, maar ook een 
verderzetting van de reisweg aangezien hier ook een 
carpoolparking gelegen is. Er ligt ook al een 
fietssatellietpunt, dat in het verleden niet werkte, 
maar in het kader van een mobipunt misschien wel. 

Een mobipunt in Paal wordt meegenomen in het RMP. In het OV-
plan pinnen we op deze locatie een bedrijfsdeelfietsensysteem op 
de kaart. Het probleem van oversteekbaarheid moet worden 
opgelost ism AWV. Dit is niet op korte termijn realiseerbaar. 
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Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Bilzen 15-4-2020 Werksessies haltes : graag tabel zoals besproken (in 
dossier zit alleen plan met puntjes) 

Excel is beschikbaar op Sharepoint 
Zie voortgang halte-oefening 

Bilzen 15-4-2020 In de opmerking vind ik nergens in het document of 
de opmerkingen de besproken en gevraagde 
verbinding Riemst-Bilzen (al dan niet verwezen naar 
vervoer op maat) 

Zie vraag Riemst 
Riemst – Bilzen heeft een te laag IP. Verplaatsingen vanuit Riemst 
gebeuren ook voornamelijk lokaal. Er wordt doorverwezen 
richting VoM en deze verbinding staat ook op de wensenlijst. 

Bilzen 15-4-2020 Het OV-plan 2021 vertrekt vanuit het treinnet als 
hoogste laag. Voor alle verbindingen naar buiten de 
provincie is dit het belangrijkste openbaarvervoer 
middel. De concrete afstemming van treinnet naar 
het kernnet wordt niet behandeld in het plan. Vanuit 
de VVR wordt geargumenteerd dat men geen impact 
heeft op het treinnet. In het OV-plan 2021 wordt de 
afstemming tussen trein en busnet best opgenomen. 
Waar stoppen de laatste treinritten naar Limburg 
vanuit Antwerpen/Brussel en hoe kan de reiziger 
dan thuis geraken? 

Er worden keuzes gemaakt van welke buslijnen op welke treinen 
aansluiten in welke stations. Dit wordt niet expliciet behandeld in 
het OV-plan, maar in de gemeentefiches wordt per lijn geduid op 
welke trein of bus ze aansluiten. 
Er wordt bekeken op welke manier de amplitude kan uitgebreid 
worden in heel de provincie. Door het verlengen van de amplitude 
verwachten we dat er na de laatste trein nog een aansluiting is op 
een bus. 
Graag ook de treinverbindingen en de aansluitingen op het OV-
plan voor Limburg (van begin tot eind-uur treinen) opnemen in 
OV-plan 2021.  
Dit zal toegevoegd worden aan de nota. 
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Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Bilzen 15-4-2020 De gevraagde verbinding Bilzen – Riemst met vaste 
frequentie is niet weerhouden omdat het 
reizigerspotentieel te klein is om dit in het KN op te 
nemen. Tijdens de werksessie werd geopteerd dat 
de verbinding Bilzen-Riemst eventueel met een 
shuttle als vervoer op maat kan bekeken worden. In 
het huidige voorstel zit behoud belbusnet er in maar 
wordt niet meer over deze verbinding gesproken ?  
Het VOM vertrekt van het huidige belbussysteem, in 
het huidige systeem kan ik niet de belbus van Bilzen 
naar Riemst nemen. Kan ik in het nieuwe systeem 
een belbus van Bilzen naar Riemst nemen of 
van Rosmeer naar het ziekenhuis in Tongeren?  
Hoe voorziet het OV-plan (eventueel VOM) 
tussen Alden Biesen en Bilzen?  

Dit maakt een onderdeel uit van de RFI. We nemen deze vragen 
mee. 

Bilzen 15-4-2020 In het rapport zijn de af te schaffen haltes 
weergegeven als punt op een groot plan. Voor de 
advisering wordt gevraagd de tabel met haltes en 
motivatie toe te voegen. 

Excel is beschikbaar op Sharepoint. 
Zie voortgang halte-oefening 

Bilzen 15-4-2020 Het station van Bilzen wordt als hoofd mobipunt 
weerhouden. Een fietsdeelsysteem wordt in dit 
voorstel niet voorzien in Bilzen? 

Ambitie mbt deelfietsen is drieledig en wordt gecoördineerd 
opgenomen binnen de VVR. 
Bedrijfsfietsen in samenwerking met bedrijven 
Bluebike aan stations 
Deelfietsen ifv toerisme 
Deze ambitie wordt nog verder verduidelijkt in het OV-plan en de 
kaart wordt aangepast. 
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Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Bilzen 15-4-2020 In het vervoersplan wordt niet duidelijk 
weergegeven welke lijnen niet meer rijden. Zo zal de 
huidige lijn 18 afgeschaft worden. In de 
besprekingen werd hierover gezegd dat een 
mobipunt op het begin van de Taunusweg dit kan 
oplossen indien hier bedrijfsfietsen voorzien worden 
of een fietsdeelsysteem. Waar kunnen we dit 
terugvinden in het rapport ? Het is onduidelijk hoe in 
dit OV-plan de bedrijventerreinen Genk-Zuid / Bilzen 
Noord worden ontsloten?  

Lijn 18 is een functionele verbinding die wel behouden blijft. Er 
zijn weinig tot geen functionele verbindingen afgeschaft.  
Bedrijventerreinen zijn moeilijk succesvol te ontsluiten per OV (zie 
OV-plan H6). Dan zijn deelfietslocatie zeker te overwegen om hier 
in goede bereikbaarheid te voorzien. Samenwerking met 
bedrijven/voorzieningen is dan essentieel. 
De kaart wordt aangevuld met deelfietsen voor Genk-Zuid/Bilzen 
Noord. 
De teksten betreffende de lijn 18 zullen nog aangepast worden. 

Bilzen 15-4-2020 Bij het OV-Plan 2021 – deel 6 definitief voorstel 
wordt aangehaald dat een amplitude wijziging in de 
avonduren overwogen wordt om later ritten te 
kunnen voorzien. Uit het rapport is niet af te leiden 
wat het definitief voorstel is. 
Bij het OV-Plan 2021 – deel 6 definitief voorstel 
wordt aangehaald dat de ontsluiting van de 
bedrijventerreinen aandacht behoevenodig een 
amplitude wijziging in de avonduren overwogen 
wordt om later ritten te kunnen voorzien. Uit het 
rapport is niet af te leiden wat het definitief voorstel 
is. 

Wordt onderzocht op basis van budget en potentieel 

Bilzen 15-4-2020 Voor welke periode zal het OV-plan 2021 geldig zijn, 
wanneer is een evaluatie en herziening gepland? 

Evaluatie wordt gepland en gebeurt op Vlaams niveau  
Concrete plannen worden momenteel uitgewerkt 
Het OV-plan 2021 zal ongeveer een 5-tal jaren geldig zijn. 
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Bocholt 8-4-2020 Wat betreft de gemeente Bocholt willen we toch 
even reageren i.v.m. lijn 48 die verdwijnt in onze 
gemeente. Wanneer men onderstaande kaart bekijkt 
ziet men dat Bocholt een blinde vlek geworden is op 
de kaart met enkel verbindingen naar Pelt en Bree. 
De verbinding met Hamont is zelfs volledig 
weggevallen? 
 
Bocholt is, net als stad Peer, vragende partij om lijn 
48 te laten rijden zoals dat in ’t verleden het geval 
was. Naast functioneel vervoer ook vervoer in ’t 
weekend (zeker op zaterdag!). Mensen van Lozen en 
Kaulille nemen de 48 naar Hasselt om te gaan 
winkelen. Als de 48 verdwijnt moeten zij allemaal via 
Bocholt of Pelt naar Hasselt (1,5u minstens!). Dit is 
een tijdrovende verplaatsing die mensen echt niet 
aanzet om het openbaar vervoer te nemen, 
integendeel! 
 
Vanuit Bocholt in Hamont geraken kan ook al niet 
meer (rusthuis met mensen van Bocholt in Hamont 
of Achel!) of ze moeten via Pelt gaan. Dit is absurd. 
In Lozen is er trouwens geen bus in het weekend. 
Daar zou een oplossing via alternatief vervoer 
moeten opgezet worden. Laat duidelijk zijn, 
alternatief is niet met deelfietsen. Het zijn vaak 
oudere mensen die de bus nemen. Die kun je niet 
door weer en wind met een fiets op pad sturen. 
 
Tot nu toe is het enige waar wij het wat Bocholt 
betreft over gehad hebben, het afschaffen van 

Beschikbare budgetten in relatie tot Intrinsiek Potentieel 
Verdubbeling frequentie Pelt – Bree (- Genk) 
Lijn 48 functioneel behouden, beter opgezet op verbinding 
Bocholt – Hamont 
Daluren weekdagen (2014): weinig gebruik; zaterdag (2020): 
nauwelijks gebruik 
De FN blijven behouden en hiervan maken de meeste mensen 
gebruik van (oa schoolgaande jeugd). 
De gemeente blijft pleiten voor het behoud van lijn 48 en niet 
enkel FN. 
De lijn 48 zal als FN plus tot aan Pol Kip rijden en verder als FN. 
Uit de IP kwam ook naar voren dat Bocholt voornamelijk op Genk, 
Bree en Pelt gericht is. Belangrijk om te weten is dat de IP 
rekening houdt met alle verplaatsingen tussen verschillende 
gebieden, dus niet enkel de verplaatsingen met het OV , maar ook 
die gebeuren met de auto, fiets, ... En hieruit blijkt dus dat de 
relatie Bocholt - Hasselt laag is. 
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stopplaatsen.  In het laatste persoonlijk overleg met 
Bocholt zijn wij jullie daar in grote mate in tegemoet 
gekomen. Nu gaan jullie nog verder door het 
afschaffen van lijn 48, die voor Kaulille en Lozen 
belangrijk is. Het zou bijzonder jammer zijn te 
moeten concluderen dat de buitengebieden en de 
kleinere gemeenten, vooral tegen de Nederlandse 
grens, weer eens buiten de prijzen vallen.  
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Borgloon 2-4-2020 Ik merk op dat bij het plan van het resultaat van de 
te behouden/samenvoegen/afschaffen van de haltes 
geen rekening is gehouden met de afspraken die zijn 
gemaakt tijdens de werksessie.  
Kan dit nog aangepast worden vòòr de Q&A sessie 
voor Borgloon? 

Dit is inmiddels bilateraal met gemeente afgestemd. Het resultaat 
van het overleg komt online beschikbaar 

Borgloon 16-4-2020 De nota is een beschrijving van het OV-plan 2021. 
Het is een plan op korte termijn met een focus op 
basisbereikbaarheid. De nota is logisch en 
gestructureerd opgemaakt. De resultaten van de 
werksessies komen hierin over het algemeen ook 
terug met een specificatie per gemeente in de 
bijhorende bijlagen.  
Wat betreft het OV-plan, en met name het Vervoer 
op Maat-plan in de verdere toekomst, dient dit nog 
verder uitgewerkt en besproken te worden. 
We merken wel op dat de kaart ‘resultaat werksessie 
haltes en doorstroming’ niet overeenstemt met de 
feedback. Voor het gedeelte van stad Borgloon dient 
dit nog verder afgestemd te worden.  
Kleine opmerking: graag nazicht van taal- en 
grammaticafouten. 

Zie voortgang halte-oefening 
En de taal- en grammaticafouten zullen aangepast worden. 
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Dep Omgeving 27-4-2020 Bijkomende opmerking mobipunten:  
Bijkomende opmerkingen 27/04 
Akkoord apart overleg. 
Toch vragen we om in het OV-plan enkele zinnen toe 
te voegen: een regionaal mobipunt staat niet gelijk 
aan een regionaal ontwikkelingsknooppunt. Niet elk 
regionaal mobipunt komt in aanmerking voor een 
ruimtelijke ontwikkeling. 
 
In deze fase is voor het dOMG niet aangewezen om 
een uitspraak te doen over de koppeling tussen de 
regionale mobipunten, zoals aangeduid in het OV-
plan, en de knooppuntwaarde en 
voorzieningenniveau van deze locaties. Bijkomend 
onderzoek is hiervoor nodig. 

Dit is correct. Het is niet de bedoeling om aan ieder mobipunt 
ruimtelijke ontwikkelingen te doen. In het RMP zal hieromtrent 
verder overleg plaatsvinden. De mobipunten die in het OV-plan 
werden geselecteerd zijn echte overstappunten op lokaal en/of 
regionaal niveau. 

Diepenbeek 14-4-2020 P.12 : “[…] gemeentefiches die beschikbaar gesteld 
zullen worden na principiële goedkeuring van de 
vervoerregioraad.”  Wat is de exacte inhoud van 
deze fiche? Wanneer worden deze beschikbaar 
gemaakt? 

Dit zijn de gemeentefiches met info over welke lijnen er in elke 
gemeente rijden. Deze zijn in september 2019 beschikbaar gesteld 
voor het oorspronkelijke voorstel en zullen aangepast worden aan 
de wijzigingen. Deze zijn in opmaak.  

Diepenbeek 14-4-2020 P. 33 : “bijlage 10, die weergeeft welke bestaande 
haltes in het kader van het netwerk 
basisbereikbaarheid  geschrapt en gehandhaafd 
worden.” 
Diepenbeek telt 1 rode bol. Welke bushalte gaat er 
precies weg? Wat is de timing hierrond en de 
verwachte acties wat betreft de gemeente? 
De documentatie en bijlagen waren zeer duidelijk en 
leerrijk 

Zie voortgang halte-oefening 
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Dilsen-
Stokkem 

8-4-2020 Kan de verbinding Maaseik-Dilsen-Genk op een 
halfuurfrequentie worden gebracht, waarvan de 
bussen één keer per uur rechtstreeks doorrijden tot 
Hasselt (in afwisseling met de lijn 45 Maasmechelen-
Genk-Hasselt die ook één keer per uur zou kunnen 
stoppen in Genk en één keer per uur zou kunnen 
doorrijden tot Hasselt). Waarom kan de lijn 45 
vanuit Maasmechelen wel doorrijden tot Hasselt en 
de nieuwe lijn vanuit Maaseik en Dilsen niet? 

Besproken in werksessie: beschikbare budgetten in relatie tot 
Intrinsiek Potentieel 
Opgenomen in wensenlijst 
‘Fixed-link’ met lijn 1 (bus rijdt vanaf Genk Station door naar 
Hasselt) 
Voor de studenten naar Leuven en Brussel blijft het overstappen 
in Genk een drempel.  
De stad blijft de vraag naar halfuurfrequentie herhalen. 
Waar een hoge IP is, daar proberen we oplossingen voor te 
zoeken. 

Dilsen-
Stokkem 

8-4-2020 Ons is niet duidelijk waarom de lijnen Stokkem-
Uikhoven, Dilsen-OPZ, Stokkem-Genk, Maaseik-As, 
Maaseik-Opglabbeek, Stokkem-Maaseik Mosa RT 
nog steeds behouden blijven. Dit lijken ons geen 
prioritaire lijnen te zijn en mogen geschrapt worden. 
Wanneer deze lijnen geschrapt worden, is er ruimte 
om onze vragen inzake de lijn Maaseik-Dilsen-Genk-
Hasselt in te willigen. 

- Dit betreft ook lijnen in andere gemeenten 
- Besproken in werksessie: niet schrappen van functionele ritten 
(die goed worden gebruikt) 
- Functioneel net betreft enkele ritten (met een functie);  
      - kunnen dus niet geschrapt worden 
      - Budget dat theoretisch overblijft zal zeker onvoldoende zijn 
om 30’-frequentie te financieren 
Het aantal haltes zal verder nog besproken worden in de halte-
oefening 
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Dilsen-
Stokkem 

8-4-2020 Kan de nieuwe lijn 61 (noord-zuidverbinding 
Maasland) door Stokkem rijden? 

In werksessie reeds besproken dat noord-zuidverbinding centrum 
Stokkem niet aan zou doen (principes basisbereikbaarheid) 
Principe conform aanpak in heel Maasland 
We hanteren het principe dat er een snelle verbinding moet zijn in 
het hele Maasland van N-Z: dus daarom kunnen we niet de 
maasdorpen aangaan. De Maasdorpen zullen via het VOM naar de 
N78 (KN/AN) gebracht worden.  
Het verhaal van de provincie betreffende het doelgroepenvervoer 
blijft ook behouden. 
"De verdere uitwerking van het VOM zal als volgt gebeuren: Het 
VOM zal voor alle VVR's uitbesteed worden door de 
mobiliteitscentrale in Brussel. De VVRLimburg zal het kader 
aanreiken aan de mobiliteitscentrale. Om dit kader te bepalen 
willen we het VOM door de markt laten bepalen, via een RFI 
(Request For Information). Wij geven de markt volgende criteria 
mee: 
- voorstel KN en AN 
- de witte vlekken (deze willen wij opgelost zien) 
- huidige belbussysteem (incl. gebruikersaantallen en huidige 
trajecten 
- goedwerkende belbusystemen maximaal behouden 
- kwaliteitseisen (bijv de reservatietijd naar 30min of 1 uur 
brengen, deur tot deur, ...) 
Op basis hiervan zal de markt een voorstel moeten doen. (een 
kanttekening: vandaag de dag is een deur tot deur regeling 
wettelijk niet mogelijk, maar daar kan de markt wel een oplossing 
voor aanreiken). 
Voorstel van de markt wordt ook teruggekoppeld met de VVRR"  
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Dilsen-
Stokkem 

8-4-2020 Wat betreft de bushaltes:  
In Stokkem zijn in het huidige voorstel alle haltes 
geschrapt terwijl wij hadden gevraagd om minimum 
één halte in Stokkem-centrum te behouden (halte 
Langs de Graaf).  
In het huidige voorstel bevinden zich twee haltes op 
500 meter van elkaar aan de homo-wijken op de 
N75. Wij willen deze bundelen tot één halte, ter 
compensatie van een nieuwe halte gelegen op de 
N75 voor het kanaal (Kruising N75 x Broekhoefstraat 
of Soerveldweg). Hoe wordt hier op ingegaan? 

Tijdens werksessies is nooit vraag gekomen om Stokkem met KN 
en AN te bedienen, dus ook geen halte voorzien 
Zie voortgang halte-oefening 

Geetbets 17-4-2020 Als ik het goed begrepen heb worden de haltes van 
de KN- en AN-lijnen aangepakt in die zin dat er 
haltes gaan samengevoegd worden en dat dit met 
betrekking tot FN-lijnen niet het geval is. Klopt dit? 
Want dat zou betekenen dat alles haltes op ons 
grondgebied, in Rummen, blijven behouden voor de 
FN-lijn 30 Beringen-Herk-de-Stad-Sint-Truiden. Wij 
hadden eventueel wel al aangegeven dat er een 
halte zou kunnen verdwijnen. 

Ik zal alvast antwoorden over uw vraag i.v.m. de haltes op 
functionele lijnen. Het klopt dat wij bilaterale sessies voorzien met 
gemeenten om de haltesituatie op KN en AN te bespreken. Gezien 
er voor jullie enkel FN bediening voorzien in het OV-plan van VR 
Limburg, zal dergelijke sessie niet nodig zijn. Wij hebben echter 
wel jullie vraag ontvangen om eventueel de halte "Rummen weg 
naar Dorp" weg te laten uit de voorziene functionele bediening. 
Na bevestiging van jullie dat deze vraag ook effectief over 
genoemde halte gaat, zullen wij onze dienst Planning Geregeld 
Vervoer op de hoogte stellen van dergelijke schrapping in het 
voorstel van het net onder Basisbereikbaarheid. 

Geetbets 17-4-2020 Als adviserende rol, die wij als gemeente hebben in 
de vervoersregio Limburg, maar toch een FN-lijn van 
de Vervoerregio over ons grondgebied rijd, moeten 
wij het OV-plan van de Vervoerregio ook laten 
goedkeuren op het college en/of op de 
gemeenteraad?  

De adviserende leden kunnen advies geven, zowel door CBS als 
door de gemeenteraad. Dit is geen verplichting. 
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Geetbets 21-4-2020 Wij zijn op zich geen vragende partij om deze halte 
te verwijderen, maar indien het efficiëntie winst zou 
opleveren willen wij dit wel overwegen. 
 
De andere haltes lijken ons essentiëler te zijn want 
anders is het achteraf ‘halte weg omdat de 
gemeente ze weg wilt!’ 
 
Nee wij willen die niet weg maar indien het nodig is 
om het openbaar vervoer efficiënter te regelen lijkt 
ons dat een halte eventueel kan verwijderd worden 
(niet moet)  

In principe zijn we vanuit De Lijn geen vragende partij om de 
functionele lijnen qua haltevoering aan te passen. Dit zijn de 
meest fijnmazige verbindingen en mogen dus ook een groter 
aantal haltes hebben. De vraag om haltesituaties te bekijken ging 
wat ons betreft enkel om KN en AN. Wij noteren dus dat we deze 
halte gewoon laten staan, gezien de noodzaak er niet is 

Genk Q&A sessie   Op dinsdag 14/04 wordt het G-net aan het college voorgelegd 
Genk Q&A sessie   Ook wij vragen om lijn 45 om te leiden via het ZOL 
Gingelom 15-4-2020 "In het OV-plan wordt correct aangehaald dat veel 

kerkdorpen verspreid zijn over de regio en buiten de 
invloedsfeer vallen van het kernnet en het 
aanvullende net (p.17). Zo ook in Gingelom. Het is 
voor de gemeente Gingelom van essentieel belang 
het Vervoer op Maat een oplossing biedt voor deze 
problemen (zie punt 1.5). Specifiek worden de 
dorpen Jeuk, Mielen-boven-Aalst, Boekhout, Vorsen 
en Kortijs niet aangedaan door het OV buiten de 
schooluren en in het weekend.  
Zal het Vervoer op Maat kunnen inspelen hierop?" 

Correcte constatering. VoM vormt een essentiële invulling voor 
deze functie. Daarom voorzien we in het voorstel om bestaande 
belbusgebieden te handhaven 
Waar mogelijk wordt dit voor de gebruiker geoptimaliseerd met 
de inrichting van de mobiliteitscentrale 
De verdere uitwerking van het VOM zal als volgt gebeuren: Het 
VOM zal voor alle VVR's uitbesteed worden door de 
mobiliteitscentrale in Brussel. De VVRLimburg zal het kader 
aanreiken aan de mobiliteitscentrale. Om dit kader te bepalen 
willen we het VOM door de markt laten bepalen, via een RFI 
(Request For Information). Wij geven de markt volgende criteria 
mee:  
- voorstel KN en AN  
- de witte vlekken (deze willen wij opgelost zien)  
- kwaliteitseisen (bijv de reservatietijd naar 30min of 1 uur 
brengen, deur tot deur, ...)  
Op basis hiervan zal de markt een voorstel moeten doen. (een 
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kanttekening: vandaag de dag is een deur tot deur regeling 
wettelijk niet mogelijk, maar daar kan de markt wel een oplossing 
voor aanreiken)  
Gingelom zal ook nog beknopt meegeven welke problemen er 
zijn, want momenteel werkt de belbus niet goed omdat maar een 
klein aantal inwoners gebruik kunnen maken van het 
belbussysteem. 

Gingelom 15-4-2020 "Voor de gemeente Gingelom werden twee 
knelpunten opgenomen. 
- Druk spitsverkeer centrum N80 
- Smal wegprofiel, gemengd verkeer, geparkeerde 
voertuigen op rijbaan in Ridderstraat 
Vanuit de gemeente kunnen er geen quickwins of 
oplossingen op lange termijn naar voor geschoven 
worden. 
In bijlag 9 van het OV-plan worden deze knelpunten 
niet opgenomen. Betekent dit dat hiervoor geen 
oplossing wordt gevonden ook niet door de VVRR 
Limburg? Wordt er vanuit de gemeente hierrond nog 
iets verwacht?" 

Bijlage 9 betreft de top 10 quickwins uit de sessies doorstroming. 
Niet alle knelpunten worden dus vermeld in bijlage 9. We 
verwachten van de gemeentes, en alle andere partners, dat men 
creatief blijft nadenken om toch zo veel mogelijk knelpunten op te 
lossen.We gaan deze lijst ook nog kritisch herbekijken aanzien nu 
sommige knelpunten er dubbel inzitten (alle haltes zijn 
opgenomen in de lijst en daardoor komt hetzelfde knelpunt ook 2 
maal aan bod. - dus er zullen nieuwe prioriteiten bijkomen. 
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Gingelom 15-4-2020 "Betreffende de haltes werd er goed rekening 
gehouden met de input van de gemeente Gingelom. 
We hebben echter wel nog volgende opmerkingen 
en vragen: 
Halte Buvingen Berg en Halte Borlo Keibergstraat: 
ons voorstel was om deze te behouden. Een andere 
oplossing zou zijn op deze samen te voegen en een 
nieuwe halte te voorzien in het midden van het 
traject Buvingen Weg naar Gingelom en Borlo kerk. 
Wat wordt er hier beslist? 
Halte Borlo Jeuksestraat hadden we graag behouden 
om de mensen wonende in de Hemelrijkstraat en op 
de N755 goed te kunnen ontsluiten. Is dit een 
mogelijkheid? 
Haltes Niel-bij-Sint-Truiden Naamsestraat en Niel-bij-
Sint-Truiden Oude Katsei zijn ingekleurd als nieuwe 
halte. Deze haltes bestaan reeds. Welke plannen zijn 
er rond deze haltes? 
Haltes Montenaken Sint-Truiderbaan en 
Montenaken Dehasques zijn ingekleurd als nieuwe 
halte. Deze haltes bestaan reeds. Welke plannen zijn 
er rond deze haltes?" 

Zie voortgang halte-oefening 

Gingelom 15-4-2020 Hoe wordt het onderscheid gemaakt tussen 
regionaal en lokaal mobipunt? Is het mogelijk om 
punt 7.3 verder te verduidelijking? Een belangrijke 
ondersteuning voor het functioneren van het OV-net 
lijkt ons zowel in Gingelom, Montenaken en Borlo 
van toepassing. Hoe wordt bepaald waarom 
Gingelom als Mobipunt wordt geselecteerd? 

In de haltekaart zijn nu enkel de mobipunten opgenomen in hun 
functie van ondersteuning voor het OV-netwerk. 
De volledige set van mobipunten op verschillende schaalniveaus 
zal worden bepaald in het RMP.  
Schaalniveaus, subsidies, etc. betreffende mobipunten zullen nog 
worden verduidelijkt door de Vlaamse Overheid. Hierover zal de 
komende maanden voldoende overleg zijn met de VVRR.  
Dus de buurtknooppunten zullen niet opgenomen worden, maar 
de hogere knooppunten wel. Zo zal het mobipunt Gingelom een 
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overstappunt zijn, waar ook andere functies aan gekoppeld 
kunnen worden (oa deelfietsen, deelauto's, ...) 
Belangrijk om te weten is dat niet alle haltes mobipunten zijn, 
maar alle mobipunten zijn wel haltes. 

Gingelom 15-4-2020 Hoe  zal er worden ingespeeld op het wegvallen van 
de lijn 421, richting Wallonië? Zal hier ook Vervoer 
op Maat een rol gaan spelen?   

Weinig gebruik vanuit gemeente Gingelom. Het gebruik bevindt 
zich vooral op Waals grondgebied. VoM kan hier mogelijks een rol 
spelen. 
Het VOM zal gelijktijdig ingevoerd worden met het OV-plan 2021 

Gingelom 27-4-2020 In het OV-plan wordt correct aangehaald dat veel 
kerkdorpen verspreid zijn over de regio en buiten de 
invloedsfeer vallen van het kernnet en het 
aanvullende net (p.17). Zo ook in Gingelom. Het is 
voor de gemeente Gingelom van essentieel belang 
dat het Vervoer op Maat een oplossing biedt voor 
deze problemen. De kerkdorpen moeten kunnen 
aantakken op de andere lagen van het OV-net en er 
is een behoefte aan een verbinding tussen de 
kerkdorpen en Gingelom zelf en onderling. 
We vrezen dat een geoptimaliseerd aanbod van de 
belbusbediening hier in eerste instantie geen 
oplossing zal bieden. Er wordt enkel gesproken over 
een verbetering met betrekking tot het gemak van 
reserveren en het herschikking van de bestaande 
belbusgebieden hierdoor krijgen reizigers meer 
reismogelijkheden. Echter zouden net MEER 
reizigers reismogelijkheden moeten krijgen. Naar 
ons inziens voorziet het huidige belbussysteem 

We erkennen deze problemen. De belbus in Gingelom 
functioneert inderdaad niet optimaal. In de uitwerking van VoM 
hebben we de ambitie om een kwaliteitssprong te maken. 
Dergelijke problemen wensen we dus in de toekomst niet meer 
tegen te komen. Binnen VoM is er ook een integratie voorzien van 
de provinciale mobiliteitscentrale en de diensten aangepast 
vervoer. Hierdoor kunnen we voor minder mobiele mensen en 
ouderen ook een beter aanbod realiseren. 
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momenteel NIET in de noden van de inwoners van 
Gingelom (p. 19).  
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Gingelom 27-4-2020 Volgende klachten betreffende de belbus ontvangen 
we van onze inwoners voornamelijk uit de dorpen 
Mielen-boven-Aalst, Boekhout en Jeuk en dit sinds 
het invoeren van Cover vanaf 1 april 2016: 
• Inwoners van Mielen-boven-Aalst, Boekhout en 
Jeuk kunnen nog zelden beroep doen op de 
rechtstreekse belbus (729) naar Sint-Truiden. Zo 
wordt het probleem van 2010 terug gecreëerd (voor 
het invoeren van de belbus) en is men blijkbaar bijna 
meer dan een uur onderweg om in Sint-Truiden te 
geraken. Een traject dat vroeger op +/- 20 minuten 
werd afgelegd. 
Er wordt nu voorgesteld om met de belbus Gingelom 
(731) naar Borlo te gaan om daar op de reguliere 
lijnbus 42 richting Sint-Truiden te stappen. Deze 
belbus zou niet altijd aansluiten op de lijnbus. Vaak 
is er zelfs geen belbus beschikbaar richting de 
reguliere lijn en kan er geen alternatief worden 
aangeboden. De afstand tussen de halte in Borlo 
(Jeuksestraat) en Mielen/Boekhout/Jeuk bedraagt 
+/- 5 km. Deze afstand is niet zo eenvoudig te 
overbruggen te voet of met de fiets. 
• Het reserveren van de belbus is vaak een 
probleem. Je reis wordt soms zelfs tot 3 uur 
uitgesteld omdat er geen vroegere mogelijkheden 
zijn. Ook wanneer je tijdig inbelt (zelfs verschillende 
dagen op voorhand), is vaak het antwoord dat de 
rechtstreekse belbus richting Sint-Truiden reeds 
volzet is. Op tijd op je afspraak raken wordt dan 
moeilijk. 
• In de belbus kunnen 12-15 personen vervoerd 

We erkennen deze problemen. Deze belbus functioneert 
inderdaad niet optimaal. In de uitwerking van VoM hebben we de 
ambitie om een kwaliteitssprong te maken. Dergelijke problemen 
wensen we dus in de toekomst niet meer tegen te komen. Binnen 
VoM is er ook een integratie voorzien van de provinciale 
mobiliteitscentrale en de diensten aangepast vervoer. Hierdoor 
kunnen we voor minder mobiele mensen en ouderen ook een 
beter aanbod realiseren. 
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worden, maar het lijkt dat deze als ‘volzet’ wordt 
doorgegeven door de centrale op het moment dat er 
één reservatie is. Diegene die eerst belt heeft m.a.w 
geluk en kan een verplaatsing maken, als de tweede 
belt met een afwijkend traject is de belbus helaas 
‘volzet’.  
• De nieuwe werking is duidelijk terug een beperking 
in bewegingsvrijheid voor personen die aangewezen 
zijn op openbaar vervoer buiten de schooluren bv. 
bezoek ziekenhuis of rusthuis, vrije tijdsbesteding 
van jongeren en senioren, …. Voor jongeren zijn er in 
de schoolvakanties ook geen alternatieven. Ouders  
en grootouders moeten opgetrommeld worden om 
in Sint-Truiden te raken met de auto.   
• We hebben de indruk dat voornamelijk enkel 
65+’ers of mensen met een beperking kunnen 
rekenen op de belbus. 
 
Deze aanpassingen zijn het gevolg van de 
computerreservatietool van de Lijn nl. Cover (sinds 1 
april 2016). Deze problematiek wordt niet 
opgenomen in de lijst van de verbetermogelijkheden 
(p.18) waardoor onze bezorgdheid rond Vervoer op 
Maat blijft groeien, ook al werd deze problematiek 
herhaaldelijk aangehaald in de werksessies. We 
vrezen dan ook dat onze opmerkingen op het 
voorstel basisbereikbaarheid (bijlage 2) niet worden 
opgelost op deze manier.    
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Gingelom 27-4-2020 Bijkomend wordt in het OV-plan 2021 ook het 
beperkte verbruik van sommige belbussen 
aangehaald als verbeterpunt. Maar men baseert zich 
op cijfers van het gebruik van de belbus van een 
aanbod dat al niet optimaal is. We hebben het 
gevoel dat voor de invoer van Cover meer mensen 
gebruik konden maken van de belbus. We hebben 
deze cijfers in het verleden opgevraagd bij de Lijn, 
maar echter nooit gekregen van de Lijn. Het lijkt ons 
dan ook interessant om deze cijfers op te vragen. 

Er zijn geen reisgegevens meer beschikbaar voor analyse van voor 
de invoering van Cover. Daardoor is het helaas niet mogelijk om 
deze vergelijking te maken. We willen met de invoering van de 
mobiliteitscentrale op Vlaams niveau een grote stap voorwaarts 
zetten in de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het 
VoM-systeem.  

Halen 14-4-2020 Het college van burgemeester en schepenen heeft 
bij het door de vervoerregioraad Limburg 
voorgestelde Openbaar Vervoerplan 2021 volgende 
vragen en/of opmerkingen: 
Mobipunt in Halen op N2 zou 2 industriezones 
(Stadsbeemd en Mosstraat) en Zelem als witte vlek 
ontsluiten.  
Bezorgdheid als vervoerregiogrensgemeente: 
afhankelijkheid aangrenzende VVR: Is er voldoende 
afstemming tussen VVR's (VOM, OV) welke door 
schepen Kris Jacobs tijdens de Q&A-sessie van 16 
april 2020 aan de Vervoerregioraad zullen worden 
overgemaakt.  

Zie halte-oefening 
Vanuit Team MOW is er een korte communicatielijn met 
de collega's van naburige VVRs 
De gemeente Geetbets houdt dit ook in de gaten aangezien zij ook 
in de VVRLeuven zetelen. 
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Ham 14-4-2020 Textuele bemerkingen: 
pagina 16, 3e 
kolom, 4erij: invulling aan VOM ipv invullen 
pagina 19: De achtergrond daarbij is dat de 
benodigde middelen dan op andere momenten en 
locaties gebruikt worden om behoeften aan Vervoer 
op Maat in te vullen. 
Pagina 26: In de bovenstaande paragrafen worden t 
naast het huidige aanbod van VOM ook de 
wensen van het nieuwe VOM-systeem beschreven. 
P28, laatste kolom onderaan: deze toch opgenomen 
in de oefening als te 
P29, bovenaan 1e 
kolom: gerbuik zal kunnen maken van KN/AN, toch 

Bedankt voor de bemerkingen, we passen het aan in de volgende 
versie van het OV-Plan. 

Ham 14-4-2020 Witte vlekkenkaart p20 Ollivier en Co: bereikbaar 
met belbus (gebied LPB)? 

Wat is (potentie van) Ollivier en Co? 
Valt net binnen het invloedsgebied van het KN/AN (zie 
rechterafbeelding). 
Ligt tussen twee belbusgebieden in (linkerafbeelding). 
VoM-'spelregels' zijn toegevoegd  
in OV-plan 
De verdere uitwerking van het VOM zal als volgt gebeuren: Het 
VOM zal voor alle VVR's uitbesteed worden door de 
mobiliteitscentrale in Brussel. De VVRLimburg zal het kader 
aanreiken aan de mobiliteitscentrale. Om dit kader te bepalen 
willen we het VOM door de markt laten bepalen, via een RFI 
(Request For Information). Wij geven de markt volgende criteria 
mee: 
- voorstel KN en AN 
- de witte vlekken (deze willen wij opgelost zien) 
- kwaliteitseisen (bijv de reservatietijd naar 30min of 1 uur 
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brengen, deur tot deur, ...) 
Op basis hiervan zal de markt een voorstel moeten doen. (een 
kanttekening: vandaag de dag is een deur tot deur regeling 
wettelijk niet mogelijk, maar daar kan de markt wel een oplossing 
voor aanreiken) 

Ham 14-4-2020 Welke invloed heeft wijziging weekendgebruik 
belbus LPB op Gerhees? 

De wijziging op basis van het weekendgebruik van de belbus is 
nog niet bekend.  
VoM-'spelregels' zijn toegevoegd in OV-plan 

Ham 14-4-2020 Kaart p 24: waar is deelfietssysteem juist gesitueerd? De exacte locatie van het deelfietssysteem is nog niet bekend. Uit 
de analyse blijkt dat in Ham natransport per deelfiets naar 
bedrijventerreinen die verder van het KN af liggen kansrijk is.  
Samenwerking met bedrijven  
is essentieel 

Ham 14-4-2020 - P34 top 10 quick wins: 2 x Tessenderlo 
Stationsstraat op 1 en 4: kan mss samengevoegd en 
dan kan nr11 op de lijst er nog bij. Idem voor Hasselt 
N20 op 3 en 9.Idem voor Genk 6 en 8. 
- P36 top10 LT: idem opm KT voor Tessenderlo 

Knelpunten waar er andere parameterscores zijn door een 
verschil in tijdstip (OS vs. AS) zijn apart opgenomen in de tabel, 
omdat dit eventueel een impact kan hebben op mogelijks te 
nemen (lokale) maatregelen. Desalniettemin voegen we ze samen 
in de volgende versie. 
De Lijn heeft de lijst met quick wins en lange termijn oplossingen 
overgemaakt aan het AWV. Zij zullen nu per knelpunt op een 
gewestweg hun input leveren. 
De top10 quick wins en lange termijn oplossingen worden op basis 
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van de input opnieuw tegen het licht gehouden. 
Suggestie van Ham: eventueel naar een top 20 gaan in plaats van 
een top 10 

Ham 14-4-2020 P5 kernnet Diest-LPB (B-lijn, freq30’ op weekdagen, 
60’ in WE) 
P16 AN LPB-Maaseik: in LPB vervolg naar Maaseik 
via Hechtel op aanvullend net met zelfde freq als KN-
lijn diest-LPB :wil dit zeggen dat kinderen die vanuit 
Ham in Hechtel naar school gaan nu in LPB moeten 
overstappen? 
P17 AN BER- MOL: freq 60’ weekdagen en za, zo 120’ 
P22-23-24-25-26-27 Functioneel AN: niet duidelijk 
waar Ham nu zit 

LPB-Maaseik: er zijn ook nog functionele ritten voorzien voor 
schoolvervoer 
Rechtstreeks FN tussen Ham en Don Bosco 
Vraag is ook gekomen vanuit KempenDe VVRLim heeft een 
officiele vraag van de VVRKempen gekregen om een Mol een 
andere route te nemen (nl via Gompel). Dit brengt echter extra 
kosten en extra reizigerstijd voor ons mee (van 8 naar 15 
minuten). 
Het voorstel van MOW is om de huidige gele lijn te behouden, 
zodat we een IC en een S-trein richting Antwerpen hebben. Graag 
visie van Ham en Beringen. 
Ham: vooral voor de schoolkinderen zou dit een grote omweg zijn 
en dat is negatief voor Ham: voorstander behoud gele lijn 
Beringen: ook vooral denken aan onze schoolkinderen. Wij vrezen 
dat anders er een overstap naar de auto zal gebeuren: 
voorstander behoud gele lijn. 
Sven heeft de mail met bovenstaande visies doorgemaild naar de 
VVRKempen. 

Ham 14-4-2020 P38-39 Vragen en antwoorden: verwijzing naar lijn 
nr 125 (wat nogal onduidelijk is welke lijn het is en 
welke tekst daar staat): Mogelijk TES p64: Aandacht 
voor ontsluiting industrieterrein West Limburg? 
àindien zo dan dit mss aanpassen ifv de 
duidelijkheid. 
P69-70 Snellijnen: Ham 8abo verkocht à snellijn weg, 

Graag verduidelijking vraagp 39: de verwijzing was niet duidelijk: 
deze wordt nagekeken 
p69: aansluitingen naar station? : de aansluiting naar Leuven is 
voorzien en naar Mol ook. Echter alle aansluitingen met de trein is 
niet mogelijk. 
Er wordt een aanpassing gevraagd conorm Tessenderlo waar de 
aansluitingen vermeld staan 
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alternatief is voorverplaatsing naar naburige 
gemeente met station Beverlo of Mol 

Ham 14-4-2020 P71 Voor de mobiliteitsmagneten is basisjaar 2017 
gebruikt. 
P76 Mobiliteitsproductie: hier wordt het aantal 
arbeidsplaatsen in rekening gebracht. Hier wordt dus 
geen rekening gehouden met nieuwe vestigingen 
van Nike en Floralux in Ham. 

Voor de analyse is data uit het Strategisch personenmodel 
Vlaanderen versie 4.2.1 gebruikt. Wanneer data van de nieuwe 
vestigingen van Nike en Floralux niet in het verkeersmodel zit, is 
dus geen rekening gehouden met deze arbeidsplaatsen.   
Situatie 2030 wordt meegenomen in opmaak RMP 
In 2017 circa 1.000 verplaatsingen (500 banen)  
In 2030 circa 4.000-5.000 verplaatsingen (2.000-2.500 banen) 
Blijft categorie magneet type 6 
Nike heeft nochtans circa 4600 personeelsleden: het kan zijn dat 
niké in het verkeersmodel in verschillende zones werd opgesplitst 
en daardoor zijn dit verschillende kleinere zones zodat er geen 
rekening mee gehouden werd: deze zoneringen zullen nagekeken 
worden en dan een correctie op toepassen. 
Floralux zal nog aangepast worden op basis van de kencijfers die 
nog aangereikt zullen worden door de gemeente. 

Ham 14-4-2020 P80 en verder tot 85: Analyse vraag-aanbod 
noordwest Limburg: industrie Ham ontbreekt (TES 
bedrijventerrein oost wordt wel vermeld op P83) 

Industrie van Ham (geclusterd als magneten) valt niet binnen 
categorie magneten type 1-6 of wordt voldoende bediend door 
KN/AN (en valt dus binnen het invloedsgebied):  
Daarom niet gedefinieerd als 'aandachtspunt' o.b.v. deze analyse 

Ham 14-4-2020 Bijlage 5 p97-102: opm; Ham staat er niet tussen In de exceltabel op sharepoint kon het studiebureau geen 
opmerkingen van Ham terugvinden over de confrontatie vraag & 
aanbod  
Opmerkingen later aangeleverd per mail? 
De opmerkingen op het voorstel basisbereikbaarheid staan in 



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  171 

Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

bijlage 2 
de gemeente Ham kijkt dit na 

Ham 14-4-2020 Bijlage6 p 103- 116: (hier stond niets ingevuld???) 
Bijlage 7 p117: belbusgebruik in kaart 

Graag verduidelijking vraagde gemeente Ham kijkt dit na 

Ham 14-4-2020 Bijlage8 
- p 121: MyMaps vraag 1 
- P122: MyMaps vraag 2 
- MyMaps vraag 3??? 

Vraag 1: Zijn er bestaande initiatieven/concrete ideeën in de 
gemeente? (bijlage 1) 
Vraag 2: Wat kunnen belangrijke mobipunten zijn in de 
gemeente?  
Dit inzicht ontbreekt in concept OV-plan voegen we toe in OV-plan 
Vraag 3: Welke functies of locaties moeten verbonden worden 
met elkaar? (bijlage 2)  
de gemeente Ham kijkt dit na 

Ham 14-4-2020 Bijlage 9 p 124: Doorstromingsknelpunten overzicht 
P141 Halte Oostham De Warande (midernvalidegebr 
uik) 
Quick-wins vanaf p142 
P154 Halte Oostham De Warande (midernvalidegebr 
uik) 
TopKnelpunten LT vanaf p155 – 164: Herinrichting 
Ham N141 zit er niet meer bij. 

Dank voor de tekstuele opmerkingen, die passen we aan 
Bijlage gebaseerd op top doorstromingsknelpunten De Lijn 
(gebaseerd op data 2017), daarmee komt dit knelpunt niet naar 
boven. Dit knelpunt zal worden toegevoegd. 
De Lijn heeft de lijst met quick wins en lange termijn oplossingen 
overgemaakt aan het AWV. Zij zullen nu per knelpunt op een 
gewestweg hun input leveren. 
De top10 quick wins en lange termijn oplossingen worden op basis 
van de input opnieuw tegen het licht gehouden. 

Ham 14-4-2020 Bijlage 10 p165 Haltes en doorstroming 
P 166 Kaart met 4 geschrapte haltes en 1 te 
bespreken in Ham doorgegeven opmerkingen cbs  
Mobipunt staat hier op KWM terwijl er in Oostham 
meer beweging (opstappers en combi van 
verschillende lijnen) à doorgegeven opmerkingen 
cbs 

Zie voortgang halte-oefeningDe Lijn is momenteel alle input van 
de werksessies aan het controleren. Dit zal ook nog aan bod 
komen tijdens de halte-oefening eind april/begin mei 
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Ham 28-4-2020 - regel 97 mobiliteitsmagneten OV-bijlagen: de 
ovonde in Kwaadmechelen is regelmatig een 
probleem op vlak van doorstroming, soms zelfs met 
files tot op de afrit van de autostrade. Dit wordt ook 
niet vermeld bij de  doorstromingsknelpunten. 

We nemen dit knelpunt op in de lijst met 
doorstromingsknelpunten 

Ham 28-4-2020 - regel 102 Bijlage 9 p124: 
doorstromingsknelpunten: hierbij moet eigenlijk de 
ovonde aan afrit 25 vermeld worden. Dit is sinds het 
uitbreiden van Nike en de opening van Floralux en 
Dovy soms een uitdaging, met opstropping tot op de 
autostrade. 

We nemen dit knelpunt op in de lijst met 
doorstromingsknelpunten 
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Ham 28-4-2020 - regel 96 mbt vragen p 38-39 en 69-70 OV-bijlagen: 
Bij p 69: Laatste regel van ‘reacties vergadering’ 
hoort bij vraag p39 (industrie ENAàindustrie west 
limburg) en niet bij p 69 (snellijnen). 
Bij de tekst 'De lichtgroene verbindingen….’ Hier 
zorgen voor de uitleg die via mail bezorgd werd. 
Dan wordt het duidelijker. 
In eerste instantie over de alternatieve aansluitingen 
voor de snellijnen. In de nota wordt inderdaad 
verwezen richting Leopoldsburg als naburige 
gemeente waar men mits voortransport de trein kan 
nemen. Welke vorm dit voortransport inhoudt is in 
de nota verder ook niet gespecifieerd wat wil zeggen 
dat dit niet per sé m.b.v. een reguliere lijn 
aangeboden zal worden. Sowieso wordt ook de 
verbinding met lijn 170 voorzien tussen Beringen en 
Mol, welke daar ook in aansluiting staat met de trein 
naar Antwerpen. In een dergelijke situatie zou 
volgende verbinding gemaakt kunnen worden: 
Oostham Heldenplein (vertrek om 6:24) naar Mol 
Station (aankomst om 6:50) geeft 26’ reistijd. 
Mol Station (vertrek om 6:58) naar Antwerpen 
Centraal (aankomst om 7:51) geeft 53’ reistijd. 
Hetgeen samen de volledige verplaatsing een 
duurtijd geeft van 1 uur en 19 minuten. Met lijn 68 
doet men daar vandaag 1 uur en 10 minuten over 
volgens de dienstregeling. Echter is het algemeen 
geweten dat deze verbinding vaker wel dan niet een 
vertraging oploopt wanneer er mee in de spits 
aangeschoven moet worden, hetgeen minder 
waarschijnlijk is in het nieuwe voorstel. 

De nota over snellijnen werd (geupdate) opgenomen in het OV-
plan. We verwachten daarmee te beantwoorden aan deze vraag. 
Mocht dat niet zo zijn, dan is enige verduidelijking van de vraag 
wenselijk.  
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Ham 28-4-2020 - regel 99 Bijlage 5 p97-102: opm; Ham staat er niet 
tussen : In collegebesluit van 30/09/2019 gaf het 
college aan enkel akkoord te kunnen gaan met 
gelijke of verhoogde frequentie aan de haltes owv 
onvoldoende gegevens en ontbreken van verslag en 
slides dd. 23/09/2019. In het collegebesluit van 
28/10/2019 werden 3 artikels opmerkingen 
gegeven. Deze beslissing werd via mail doorgestuurd 
op 29/10/19 aan de vervoerregio. 

Graag attenderen wij er op dat in bijlage 4 de reacties op het 
initiële voorstel gebundeld zijn, en in bijlage 5 de opmerkingen 
over de confrontatie van vraag en aanbod. De reacties zijn dus - al 
naar gelang het thema - in bijlage 4 of 5 terug te vinden.  

Ham 28-4-2020 In excel Reacties OV-plan 2021: 
- regel 91 mbt vragen p20 OV-rapport: Vraag mbt 
Olivier en Co 
Belbusgebruik in Ham hangt af van 3 deelgebieden. 
Nader onderzoek gaf aan dat: Het lijkt erop dat 
dezelfde 4 à 5 mensen op zeer regelmatige basis 
(wekelijks of dagelijks) een reservatie maken voor 
zichzelf en/of meerdere mensen. Het aantal 
aanvragen varieert tussen de 40 en 100 per maand 
en kent een duidelijke terugval in de zomermaanden 
tot een 15-20-tal aanvragen. , wat zeker 
meegenomen moet worden bij de verdere 
uitwerking VoM. 

Voor 4 of 5 mensen is het inzetten van een belbus niet 
verantwoord. Binnen VoM zal dus een andere oplossing moeten 
gezocht worden (bv. combinatie met MAV/MMC). 

Ham 28-4-2020 p107 Richtlijnen Mobipunten: liggen aan kruispunt 
van lijnen: In Ham wordt het mobipunt op de kaart 
gepositioneerd in KWM aan de kerk terwijl in 
Oostham een kruising van de lijnen KN en AN ligt. 

Het resultaat van het overleg over halktes en mobipunten wordt 
verwerkt in het kaartmateriaal en komt online beschikbaar. 

Ham 28-4-2020 - regel 100 Bijlage 6 p103-116: p103 vallen de 
belbussen hier onder de buurtbussen in puntje 4? 

Een belbus is inderdaad een invulling van VOM, maar dan niet als 
een vorm van een lokaal initiatief, maar als vorm van een 
vraagafhankelijk net. Dit voegen we toe.  
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Ham 28-4-2020 p106 deelfietsen: systeem voor Industrie 
Ravenshout dat geplaatst werd samen met Beringen 
en Tessenderlo en dat in Kwaadmechelen aan het 
gemeentehuis staat werkt niet. Er wordt ook de 
troef van de fiets vaak vermeld, maar gaat de 
provincie de subsidie op BFF afschaffen? Wie gaat 
dit netwerk dan betalen? 

We zijn in overleg met de provincie voor de lessen over het 
systeem in Ravenshout, om er voor te zorgen dat de voorziene 
deelfietsen in het kader van het OV-plan 2021 wel in een behoefte 
voorzien. 

Ham 28-4-2020 - regel 101 Bijlage 8: dat doelde idd op het 
ontbreken van de laag met de mobipunten. Voor 
Ham was hier het probleem dat initieel een deel 
ingevuld werd onder vraag 1, dat toen het systeem 
uitlag, dat dan bijgevuld is bij vraag 2 maar dat 
mogelijks niet alles in de juiste vraag zit. Op de kaart 
en tabel van 31/3/2020 op sharepoint staat niet alles 
op. 

We updaten de informatie in de kaarten betreffende de MyMaps-
oefening 

Hamont-Achel Q&A sessie Onze vragen zullen nog tijdens de halte-oefening aan 
bod komen. 
De lijn 48: hoe zal deze verder rijden naar Hamont?  

De lijn 48 zal als reguliere lijn behouden blijven, wel als een FN-
plus tot Pol Kip. Tot Hamont-Achel zal lijn 48 als een FN rijden 

Hamont-Achel 23-4-2020 Als opmerking vanuit het college is er de route in 
Achel Statie. Voorstel is om de bus niet via de 
Rodenrijt te laten rijden maar via de Beukenlaan en 
Achel Statie. Indien de bus in deze richting rijdt, ligt 
de bushalte langs de Sint Odilialaan op de juiste 
plaats (moet de bus daar wel stoppen en niet 100m 
verder). De haltepaal die 100m verder staat zou dan 
wel moeten verwijderd worden. 
Dit is iets wat we 6 mei zeker kunnen meenemen. 

Dit routevoorstel werd besproken binnen De Lijn en deze nieuwe 
route zal worden opgenomen in het OV-plan. 
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Hamont-Achel 23-4-2020 Verder is de haltekaart nog eens goed bekeken. In 
bijlage vindt u de tabel van de bushaltes in Hamont-
Achel met daarachter de eventuele opmerkingen. 
Ik veronderstel dat dit ook op 6 mei besproken 
wordt. 

Dit is inmiddels bilateraal met gemeente afgestemd. Het resultaat 
van het overleg komt online beschikbaar. 

Hasselt 14-4-2020 Aangezien we over het stadsnet momenteel nog niet 
veel informatie hebben én omdat we hier nog heel 
wat opmerkingen en vragen over hebben zouden we 
hiervoor graag een apart overleg willen inplannen. 

Er is meermaals een overleg geweest om dit in detail door te 
spreken en bij het laatste overleg gingen we ervan uit dat de 
laatste knelpunten weggewerkt waren en er consensus 
isBelangrijk om mee te geven is dat de regels voor heel de VVR 
Limburg hetzelfde zijn. 
Het verlengen van een amplitude (bijv 's avonds) is afhankelijk van 
de budgettaire mogelijkheden. 

Hasselt 14-4-2020 ALGEMEEN: Hoe zit het met de verknoping van de 
bussen in het kern-, aanvullend en stadsnet met de 
treinen aan het station. Zullen de bussen aansluiten 
met vertrekkende of aankomende treinen? Zullen de 
lijnen binnen het stadsnet ook verknopen met de 
trein?  

Met de plannen van het nieuwe stadsnet wordt er uitgegaan 
van een verknoping aan Hasselt Station waarbij we 's ochtends 
aansluiten op de vertrekkende trein naar Blankenberge en 's 
avonds aansluiten op de aankomende trein vanuit Blankenberge. 
Voor de andere treinen is de aansluiting iets ruimer. 
Voor de streeklijnen is dit afhankelijk van waar ze in aansluiting 
staan (bv. lijnen uit Maasland staan in aansluiting met station 
Genk; lijnen uit noord-Limburg zitten in de knoop met station 
Hasselt). 

Hasselt 14-4-2020 STREEKLIJNEN  
In eerdere voorstellen van het kern- en aanvullend 
net werden enkele lijnen tot het kernnet verheven.  
Hasselt – Diest  
Hasselt – Sint-Truiden – Landen 
In het huidige voorstel vallen deze echter nog onder 
het aanvullend net. Kan hier duidelijkheid rond 
gegeven worden?  

Discussie AN/KN is nog niet helemaal beslecht. Uitgangspunt 
VVRLim blijft dat deze lijnen als KN worden uitgevoerd. 
Deze discussie is ook eerder een principe-kwestie. Er is nagenoeg 
bijna geen verschil tussen KN en AN. 
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Hasselt 14-4-2020 STREEKLIJNEN  
In Bijlage 1 wordt nog steeds aangegeven dat 
Spalbeek en Berbroek bediend zullen worden door 
de lijnen Hasselt – Diest en Hasselt – Houthalen. 
Klopt dit?  

In Spalbeek en Berbroek zal er op de N2 gebleven worden, zie ook 
vraag Herk-De-stad. 
De lijn naar Lummen gaat via Spalbeek. 
Het uitgangspunt is de lijnenkaart en niet de haltekaart 

Hasselt 14-4-2020 STREEKLIJNEN  
Door de lijn 36 te verleggen via de Diepenbekerweg, 
zal de lijn via Diepenbeek Dorp niet langer via 
campus Diepenbeek rijden. Welk gevolg heeft dit 
voor die bediening van deze halte? En hoe zal deze 
aanpassing de frequentie van de lijnen aanpassen? 
Kunnen we hier meer informatie rond krijgen?  

De aanpassing van lijn 36 gebeurde op vraag van Hasselt. Dit heeft 
als gevolg dat de frequentie niet wijzigt. Diepenbeek Centrum-
Campus loopt via lijn 20. 

Hasselt 14-4-2020 STREEKLIJNEN  
De huidige lijn 51 Hasselt – Heusden valt in het 
nieuwe OV-plan weg. Hoe moet ik me nu vanuit 
Hasselt, of Stokrooie met de bus naar Heusden 
verplaatsen?  

Er is een rechtstreekse lijn vanuit Hasselt naar Heusden via 
Zonhoven. De andere mogelijkheid is met de lijn Hasselt – 
Lummen en overstappen op de lijn Lummen – Houthalen. 
We bekijken momenteel de mogelijkheid om het H-net (via 
Stokrooie) te verlengen naar Bolderberg. 

Hasselt 14-4-2020 STADSNET 
Is er al duidelijkheid rond hoe het voorstel van het 
stadsnet er momenteel uitziet? Momenteel wordt 
het oude stadsnet voorgesteld in het OV-plan. 
Zonder concrete info rond de lijnen, de frequentie, 
amplitude, knooppunten en knooppunttijden van 
deze lijnen kunnen wij hierover geen advies 
vormen.  
Wij vragen ons ook af wat het budget is om het 
stadsnet in te richten? Hoeveel bussen zullen er 
geëxploiteerd worden in het nieuwe voorstel (zoals 
besproken op 19 maart)?  

Er is inmiddels meermaals overleg geweest rond het H-net, we 
zijn ondertussen in de afrondende fase beland waarbij we nog 
rond enkele doorstromingsknelpunten (Runkst, HH-wijk en Sint-
Jansheide) asap willen samenzitten. (mail is reeds verstuurd). We 
gaan ervan uit dat dit uitgeklaard is tegen eind april. 
Het stadsnet van Hasselt maakt onderdeel uit van het volledige 
OV-netwerk, hiervoor is geen apart budget voorzien. 
Er zijn inderdaad een aantal lijnen in Hasselt geschrapt, maar door 
de frequentieverhoging van de andere lijnen komt het op 
hetzelfde neer. 
Het stadsnet en de streeklijnen worden geintegreerd. De zelfde 
methodiek wordt voor de hele VVR Limburg gehanteerd. 
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Hasselt 14-4-2020 STADSNET 
Hoe zit het met de doorkoppelingen van de lijnen?  
Zullen de stadsnetlijnen aan het station ook knopen 
met de trein?  
We stellen ons de vraag of het stadsnet zoals 
voorgesteld op 19 maart wel een voldoende 
fijnmazig ontsluitende functie heeft.  
In Stevoort en Kermt worden er het nieuwe voorstel 
(van 19 maart) geen standsnetlijnen ingericht. 
Nochtans zijn die er in het huidige stadsnet wel. 
Waarom valt deze bediening daar weg?  

Doorkoppelingen van lijnen worden nog bekeken 
Verknoping met de trein wordt voorzien (zie eerder) 
Vragen 3 en 4 zijn in eerdere overleggen uitvoerig besproken en 
omwille van bijkomend streekaanbod op de assen tussen Stevoort 
en het Station enerzijds en Kermt en het station 
anderzijds worden hier geen stadslijnen meer voorzien. 

Hasselt 27-4-2020 Tijdens ons overleg van vrijdag 24 april vroegen jullie 
aan te geven welke regio’s in Stevoort en Runkst we 
graag meer zouden ontsluiten.  
- De haltes Instituut Mariaburcht, Hofbeemden, 
Kermtstraat, Stevoort Wijk Sportcentrum en 
Stevoortse Kiezel worden in het nieuwe net niet 
meer bediend. Daarnaast rijden de huidige H-lijnen 
ook via Schimpen, waar de bediening nu volledig 
dreigt weg te vallen. Wij wensen daarom dus ook 
een bijkomende stadslijn die Stevoort en Schimpen 
met het station van Hasselt verbindt. 
- Runkst wordt in het nieuwe plan niet op een 
fijnmazige manier ontsloten. Zo worden de haltes 
Kuringen Roeselstraat, Runkst Tommelenstraat en 
Runkst Boekstraat niet langer bediend. De haltes 
werden in deze buurt nochtans zeer goed 
ontvangen. De stad Hasselt wil dan ook dat de 
stadslijn die Stevoort en Schimpen bediend (zoals 
hierboven voorgesteld), een ontsluitende functie 
heeft in Runkst. 

Zie toelichting in "adviesnota versie 290420" (mail Sven 5/5/20) 
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Hechtel-Eksel 10-4-2020 De Belbus halte kaart, hier staan aanduidingen op 
ons grondgebied? Dit kan niet. Waarschijnlijk zijn 
deze te ver ingetekend door Peer. 

Belbus van Peer waarmee je naar het grondgebied van Hechtel-
Eksel kan reizen.Er is ook een bediening voor Hechtel-Eksel. Dit zal 
extra nagekeken worden 

Hechtel-Eksel 14-4-2020 Vraag en aanbod kaarten, hier worden alle 
bestaande haltes ingetekend met invloedsfeer. Dus 
ook de haltes die afgeschaft gaan worden. Dit geeft 
een vertekend beeld over het toekomstige plan. 
Hierdoor krijg je een beeld dat alles grondgebied 
dekkend is. In de toekomst gaat dit niet zo zijn. Er 
staat wel een verwijzing in de tekst dat dit zo is maar 
geeft een vertekend beeld aangezien naderhand de 
kaart in het geheugen blijft maar de tekst niet 

Magnetenanalyse gaat inderdaad uit van haltes versie sep 2019. 
In het kader van de halte-oefening is steeds de vraag gesteld of de 
omgeving voldoende wordt bediend.Dit zal ook meegenomen 
worden in de halte-oefening.  
Wat wordt er bedoeld met criteria, als de omgeving voldoende 
bediend wordt? 
Er zijn geen harde criteria. We houden rekening met een 
combinatie van oa: 800m wandelafstand, reizigersaantallen, 
atractiepolen, ... 
Reizigersaantal is toch op basis van abonnementen... sporadische 
reizigers worden niet meegeteld, correct?  
We houden rekening met de verhouding tussen de 2. Wanneer 
het aantal abonnementen hoog is, dan zullen er ook meer 
sporadische reizigers zijn en omgekeerd. 

Hechtel-Eksel 14-4-2020 Witte vlekken kaart, idem als hierboven. Zowel in de 
aangeduide buffers van 800m en 2000m worden de 
bedieningen aangeduid om naderhand de witte 
vlekken te bepalen. Dit is een foutieve voorstelling 
van het toekomstbeeld. De witte vlekken dienen 
bepaald te worden na schrapping van de haltes die 
verdwijnen. 

Idem als vorige vraag 
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Hechtel-Eksel 14-4-2020 Graag ook verduidelijking van tabel 5.4 m.b.t. 
tarieven en bijdrage gemeente? Gaan gebruikers en 
gemeente een hogere bijdrage moeten betalenals ze 
VOM moeten gebruiken?  

De VVR zal de tarieven van VOM  
vaststellen, rekening houdend met  
de binnen de huidige budgetten en  
tarieven zal dit zeker een verhoging  
inhouden. 
Deze discussie zal in het voorjaar 2021 in de VVRR gevoerd 
moeten worden. Men moet ook wel rekening houden dat er meer 
service geboden wordt. We zouden eventueel kunnen werken 
met combi-ticket (voor zowel KN/AN als voor VOM) 
Belangrijk is wel dat voor de hele VVRR dezelfde tarieven 
gehanteerd worden. En er zal ook geen onderscheid gemaakt 
worden tussen de landelijke en stedelijke gebieden.  
De verdere uitwerking van het VOM zal als volgt gebeuren: Het 
VOM zal voor alle VVR's uitbesteed worden door de 
mobiliteitscentrale in Brussel. De VVRLimburg zal het kader 
aanreiken aan de mobiliteitscentrale. Om dit kader te bepalen 
willen we het VOM door de markt laten bepalen, via een RFI 
(Request For Information). Wij geven de markt volgende criteria 
mee: 
- voorstel KN en AN 
- de witte vlekken (deze willen wij opgelost zien) 
- huidige belbussysteem (incl. gebruikersaantallen en huidige 
trajecten 
- goedwerkende belbusystemen maximaal behouden 
- kwaliteitseisen (bijv de reservatietijd naar 30min of 1 uur 
brengen, deur tot deur, ...) 
Op basis hiervan zal de markt een voorstel moeten doen. (een 
kanttekening: vandaag de dag is een deur tot deur regeling 
wettelijk niet mogelijk, maar daar kan de markt wel een oplossing 
voor aanreiken). 
Voorstel van de markt wordt ook teruggekoppeld met de VVRR 
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Hechtel-Eksel 14-4-2020 Halte en doorstromingen, hier vind ik niet terug over 
doortocht Eksel? 

Klopt, het engagement van de gemeente wordt toegevoegd. De 
huidige dienstregeling is reeds aangepast op de huidige 
vertragingen. Daardoor komt deze prioriteit niet naar boven in de 
gps-analyse van De Lijn. 
De gemeente heeft reeds contact opgenomen met AWV en is 
bereid om de aanpassingen te doen. Nu ligt de bal in het kamp 
van AWV om dit uit te voeren. 
MOW steunt de gemeente hierin. 

Hechtel-Eksel 14-4-2020 Kaart met aanduiding van de haltes (aparte bijlage). 
Hier zijn niet alle haltes aangeduid. In Hechtel zijn 
een aantal haltes die verdwijnen niet op kaart 
aangeduid en in Eksel staat er maar één halte 
aangeduid. 

Zie voortgang halte-oefening 

Hechtel-Eksel 14-4-2020 Graag hadden wij alle bestaande haltes aangeduid 
gezien op deze kaart met aanduiding wat er met 
deze haltes gaat gebeuren. Hoe het nu voorgesteld 
wordt geeft dit een vertekend beeld. Voor Eksel dat 
er maar één halte is en dat deze behouden blijft.  

Zie ook voortgang halte-oefening 

Hechtel-Eksel 14-4-2020 Is het mogelijk om de nodige verduidelijkingen en 
aanpassingen te doen tegen volgend overleg. 

Alle feedback wordt verzameld via de Q&A en de mail (deadline 
27/04). Daarna wordt dit verwerkt in een nieuwe versie tegen 2/6. 
Ook de vragen gesteld in deze Q&A sessie zullen verwerkt 
worden. 

Hechtel-Eksel 14-4-2020 Ik zie op de lijnenkaart 2 rode routes lopen Hasselt - 
Lommel en Hasselt – Pelt. 
Er staat ook een paarse Pelt – Hasselt maar deze is 
niet terug te vinden in de bijlage 1?  

Rode lijn: Hasselt – Lommel v.v. 
Paarse lijn: Hasselt – Neerpelt v.v. 
 
De lijn Hasselt – Lommel is tweemaal zichtbaar vanwege de 
gescheiden rijrichtingen op de Noord-Zuid (noord versus zuid).  
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Hechtel-Eksel 14-4-2020 Op de lijnen kaart staan een 3 FN lijnen Maaseik –
Leopoldsburg en Gruitrode – Hechtel, en welke is de 
derde? De lijn door Eksel staat ook op de kaart maar 
deze staat niet beschreven in bijlage 1? 

Betreft Tessenderlo – Leopoldsburg – Bree, een afgeleide van de 
huidige lijn 14 

Hechtel-Eksel Q&A sessie Problematiek mobipunt in Hechtel: Het mobipunt 
zoals het nu voorligt is niet goed omwille van de 
grote afstand voor de reizigers tussen de beide 
haltes. 

MOW heeft dit reeds bekeken en heeft 2 voorstellen: 
- een keerpunt ontwikkelen voor de bussen ter hoogte van het 
huidig groot braakliggend terrein 
- een nieuw mobipunt ontwikkelen thv N715 richting 
Leopoldsburg (dus van 2 bushaltes overgaan naar 1 bushalte). 
De gemeente steld een 3de alternatief voor: de bushalte aan 
bakkerij Kuypers naar boven verplaatsen tern hoogte van De 
Korhaan en dan kunnen we wel 2 bushaltes behouden. 
 
Verder overleg tussen MOW en de gemeente zal nog plaatsvinden 

Hechtel-Eksel Q&A sessie Problematiek FN lijn 18a. Stoppen de andere FN 
lijnen wel nog aan de Tussenstraat? 

Ja, inderdaad. De 3 FN lijnen stoppen nog aan de Tussenstraat. Er 
stopt hier wel geen KN meer. hier moet wel een veilige oversteek 
voorzien worden. 

Herk-de-Stad 30-3-2020 In het rapport pag. 24/25 is aangegeven dat de 
haltes van de belbus zullen wijzigen. Is dat te lezen 
als een afschaffing van haltes dichtbij het KN, 
bundeling van haltes, of iets anders? 

Pagina 24: Aanpassingen belbusgebieden op KN en AN (uitbreiden 
of inperken). 
Pagina 25: Het gaat om een analyse van de belbushaltes in de 
weekends. Alle belbussen met minder dan 10 reizigers per dag 
worden geschrapt in de weekends en enkel die met een * blijven 
behouden (al dan niet in gewijzigde vorm, met roze weergegeven 
in de kaart) 
De exacte uitwerking volgt later in afstemming met de 
marktpartij(en). De sturingselementen (tabel 5.4) zullen hierbij de 
basis vormen. 
"De verdere uitwerking van het VOM zal als volgt gebeuren: Het 
VOM zal voor alle VVR's uitbesteed worden door de 
mobiliteitscentrale in Brussel. De VVRLimburg zal het kader 
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aanreiken aan de mobiliteitscentrale. Om dit kader te bepalen 
willen we het VOM door de markt laten bepalen, via een RFI 
(Request For Information). Wij geven de markt volgende criteria 
mee:  
- voorstel KN en AN  
- de witte vlekken (deze willen wij opgelost zien)  
- kwaliteitseisen (bijv de reservatietijd naar 30min of 1 uur 
brengen, deur tot deur, ...)  
Op basis hiervan zal de markt een voorstel moeten doen. (een 
kanttekening: vandaag de dag is een deur tot deur regeling 
wettelijk niet mogelijk, maar daar kan de markt wel een oplossing 
voor aanreiken)  

Herk-de-Stad 30-3-2020 De verbinding Hasselt – Diest loopt opnieuw door 
Spalbeek / Berbroek (zie lijnennetkaart en bijlagen 
pag. 18 en pag. 167). Tijdens de 2 besprekingen over 
het KN en AN was er overeenstemming dat de N2 
zou gevolgd worden (hogere snelheid/frequentie 
primeert bij kernnet boven gebiedsontsluiting). 
Tijdens de bespreking van de haltes stond de lijn nog 
steeds over Spalbeek/Berbroek, maar zei MOW / De 
Lijn dat dat nog moest aangepast worden. De 
bespreking werd dan ook over de bestaande haltes 
N2 gevoerd waarbij de halte net over de grens met 
Spalbeek verplaatst zou worden naar het 
bedrijventerrein Berbroek (toen nog te overleggen 
met Hasselt). Wordt die aanpassing nog 
doorgevoerd of vanwaar komt de terugkeer naar het 
oorspronkelijk traject? 

Op de versie van 30/3 staat dit 
reeds correct en loopt de (roze) lijn 
over de N2.In de bijlage was dit nog niet aangepast: wordt 
aangepast 
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Herk-de-Stad 30-3-2020 Bij de bepaling van de magneettypes is Herk-de-Stad 
zowel beschreven als type 4 met nummer B10 (pag. 
93 bijlagen) als type 5 met ID-nummer C17 (pag.94 
bijlagen). Is dat een lapsus of zijn specifieke 
kenmerken en gevolgen aan verbonden aan de 
dubbele typering? 

Het gaat hier om een ander type magneet, dat is te zien aan de 
locatie van de magneet en aan de verdeling inwoners, 
arbeidsplaatsen en tewerkstellingen.  

Heusden-
Zolder 

2-4-2020 Bediening station Heusden (mobipunt): lijn Genk – 
Houthalen – Beringen zal via mobipunt rijden.  
De route via de mijnwerkerslaan staat al wel correct 
op het netplan.  

Andere voorstellen tot  
route-aanpassing  
ontvangen we  
graag van  
Heusden-ZolderDe gemeente zal op korte termijn haar voorstellen 
overmaken. 

Heusden-
Zolder 

2-4-2020 Bij de oefening voor het optimaliseren van de 
reistijden en wijzigen van minder gebruikte haltes, 
hadden wij aangegeven dat de haltes Boekt Eikhof 
en Boekt Steenberg samen konden worden gevoegd 
tot 1 halte ergens in het midden thv Poelenstraat. 
! => Intussen hebben wij met AWV een akkoord 
bereikt om ter hoogte van de bushalte eikhof een 
oversteekplaats in te richten.  
Wij stellen voor om dat halte Eikhof te behouden op 
dezelfde plaats, en halte Steenberg te schrappen.  
Kunnen jullie dit aanpassen? 

Zie voortgang halte-oefeningDe TTB bekijkt dit plan nu ook voor 
de gemeente Heusden-Zolder. De aanpassingen uit deze analyse 
zullen overgemaakt worden aan de VVRLimburg 

Heusden-
Zolder 

23-4-2020 We blijven vragende partij voor een rechtstreekse 
busverbinding over gewestweg N719 tussen 
Heusden – Helchteren – Meeuwen en verder Bree, 
maar zoals afgesproken, wachten we verder af in 
hoe ver een gegarandeerde overstap in Houthalen 
kan voldoen aan deze vraag 

Het uitgangspunt is inderdaad een gegarandeerde overstap aan 
de noord-zuid. Deze gegarandeerde overstap houdt in dat 
reizigers quasi rechtstreeks, zonder veel wachttijd, kunnen 
overstappen. Dergelijke overstap past binnen het overstapmodel 
dat binnen Basisbereikbaarheid wordt gehanteerd. 
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Heusden-
Zolder 

23-4-2020 Wij zien in Heusden-Zolder 3 mobipunten.  
1. Heusden station 
Deze werd al vaak toegelicht. De gemeente 
Heusden-Zolder investeerde 325.000 euro in de 
aanleg van een Mobipunt aan het station van 
Heusden, in eerdere communicatie ook transferium 
genoemd. Een investering die een bushalte voor 2 
bussen, een nieuwe fietsenstalling voor 35 fietsen en 
22 bijkomende parkeerplaatsen omvat. Binnenkort 
zal hier nog oplaadinfrastructuur worden voorzien 
en onderzoeken we de mogelijkheid voor zowel 
auto- als fietsdelen. Verder zal ook de fietssnelweg 
F75 hier passeren waardoor het een echt 
mobiliteitsknooppunt zal worden waar zowel trein, 
bus, auto als fiets samenkomen. We vroegen dan 
ook aan de vervoerregioraad dat zo veel mogelijk 
buslijnen naar of via Heusden het Mobipunt zullen 
aandoen. 

Heusden Station wordt geselecteerd als mobipunt. 
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Heusden-
Zolder 

23-4-2020 Wij zien in Heusden-Zolder 3 mobipunten.  
2. Zolder Mijn (Voort/station) 
De mijnsite in Zolder en het station liggen op 600 
meter van elkaar. Daartussen zal Voort pleintje met 
het onthardingsproject een groene duurzame 
verbinding vormen tussen het station, de mijnsite en 
de mangelbeekvallei. Er zijn op de mijnsite zelf tal 
van bestemmingen op wandelafstand (CC, CVO, 
ZLDR Luchtfabriek, De Kringwinkel, VDAB, Watt 17, 
de multiculturele markt…). Daarnaast zijn er in de 
onmiddellijke omgeving nog heel wat bestemmingen 
op fietsafstand, zoals Zolder centrum met het 
gemeentehuis, Domherenhuis, ’t Weyerke en 
Bloemingen en in Berkenbos met het ziekenhuis, 
college en winkelcentrum cité. 
We zien veel potentieel om op Voort Pleintje een 
mobipunt in te richten waar mensen kunnen 
overstappen tussen trein, bus en (deel-)fiets. Verder 
is een link met de andere mobipunten interessant. 
Zo zou een fietsverbinding / deelfiets-uitwisseling 
kunnen ontstaan met het mobipunt Bolderberg 
Bovy.  

De mobipunten in het OV-plan zijn de belangrijkste 
lokale/regionale overstappunten. In het RMP zullen de 
mobipunten verder worden besproken. Zolder Mijn is van een 
andere orde dan het geselecteerde mobipunt Heusden station. De 
halte Zolder Mijn dient als een goed uitgeruste halte (o.a. 
fietsenstalling te worden gezien omdat er geen OV-overstap 
mogelijk is. 
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Heusden-
Zolder 

23-4-2020 Wij zien in Heusden-Zolder 3 mobipunten.  
3. Bolderberg Bovy 
Het onthaalpunt van De Weyers Bovy en het 
gemeentelijk toerisme kantoor liggen vlak naast 
elkaar en fungeren als ideaal mobipunt waar fietsen 
kunnen ontleend worden en waar een verbinding 
kan gemaakt worden met andere onthaalpunten van 
De Weyers (bv de uitkijktoren in Zonhoven) en de 
historische mijnsite van Zolder. Ook Hasselt is voor 
de fiets ideaal verbonden via het Albertkanaal. De 
nabijheid van het Circuit is een extra troef om op 
deze locatie een mobipunt in te richten.  
Niet nodig: op een bepaald moment werd in het 
proces de carpoolparking aan afrit 27 van de E314 
vermeld als mogelijk mobipunt. Het blijft een 
interessante overstapplaats tussen vervoermodi, 
maar gezien de beperkte woningen en 
bestemmingen in de nabije omgeving zien we te 
weinig potentieel als echt mobipunt.  

De mobipunten in het OV-plan zijn de belangrijkste 
lokale/regionale overstappunten. In het RMP zullen de 
mobipunten verder worden besproken. Zolder Mijn is van een 
andere orde dan het geselecteerde mobipunt Heusden station. De 
halte Bolderberg Bovy dient als een goed uitgeruste halte (o.a. 
fietsenstalling te worden gezien omdat er geen OV-overstap 
mogelijk is. 
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Heusden-
Zolder 

23-4-2020 Voorstel opgemaakt met reizigersorganisatie 
TreinTramBus:  
Bolderberg 
Het gemeentebestuur kiest resoluut voor een 
behoud van het regulier openbaar vervoer in 
Bolderberg. De 2.750 inwoners en de attractiepolen 
Bovy, Circuit Zolder en RVT Bocasa zijn te belangrijk 
om deze kern niet meer te bedienen met een 
regulier aanbod. 
We stellen voor om het tracé van de bestaande lijn 
51 minstens vanaf Hasselt tot Zolder centrum te 
behouden. Vanaf Zolder kan: 
o het bestaande tracé worden gevolgd, maar wel 
sneller via een directe lijn Biesstraat – Ringlaan – 
Stationsstraat. Voordeel hier is dat Zolder centrum 
beter blijft worden bediend (incl Domherenhuis/’t 
Weyerke); 
o of kan het tracé worden gevolgd door de 
Sluisbamd zoals door De Lijn werd voorgesteld. In dit 
geval zouden wij de route wel aanpassen zodat de 
doorstroming en het comfort worden verbeterd en 
er een verbinding met Mobipunt Heusden station 
wordt gemaakt. Voorstel route: Bieststraat – 
Sluisbamd – Zolderse Weg – Schootstraat – 
Kruiswegstraat (via seniorencentrum De Zandloper = 
bijkomend voordeel) – Brugstraat – Koerselse Baan 
tot het Mobipunt Heusden Station. Vanaf het 
Mobipunt stellen voor om dan via Exelgaarden – 
Schansstraat – Teutenweg terug op de Koolmijnlaan 
uitkomen zodat het winkelcentrum cité bereikbaar 
blijft. Van daar volgen we de rest van de route 

Bolderberg zal bediend worden vanuit het stadsnet van Hasselt. 
De voorgestelde routewijzigingen worden nog onderzocht door 
De Lijn. 
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richting Houthalen zoals voorgesteld door De Lijn.  
Lummen: indien de bestaande lijn 51 blijft 
behouden, is er geen openbaar vervoer door de IZ 
Zolder-Lummen. Als we de attractiepolen in 
Bolderberg moeten afwegen tegenover de 
industriezone is de keuze niet zo moeilijk en heel 
logisch, ook al door de moeilijke amplitude door het 
ploegenstelsel in een industriezone. Wel is het 
belangrijk dat er een verbinding blijft bestaan tussen 
Lummen en Heusden, alleen al voor het ziekenhuis 
en het college een belangrijke verbinding. We stellen 
daarom voor om de huidige verbinding via Genenbos 
– Eversel – Geenrijt - Mobipunt Heusden station – 
Heusden ziekenhuis te behouden. Eventueel kan 
deze van daar verlengd worden/verknopen met 
Helchteren of Houthalen en kan de Lijn 51 andersom 
blijven rijden zoals nu. Dat moet bovenlokaal 
bekeken worden. 
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Heusden-
Zolder 

23-4-2020 Voorstel opgemaakt met reizigersorganisatie 
TreinTramBus:  
Mobipunt Heusden Station 
Om het Mobipunt Heusden station beter te 
bedienen, om het gebied tussen de N72a en de zone 
rond het mobipunt beter met elkaar te verbinden, 
om de zone tussen Boekt en Suska Berg beter met 
Heusden centrum en het mobipunt te verbinden en 
om Eversel met Heusden centrum en het mobipunt 
te verbinden, stellen wij volgende aanpassing voor:  
o de kernnetlijn Hasselt – Zonhoven Halve Weg – 
Beringen rijdt vanaf de halte Heusden ‘Weg naar 
Genebos’ via de Guido Gezellelaan naar Heusden 
kerk en via de Koerselsebaan naar Heusden station. 
Na de bediening van het mobipunt Heusden station 
rijdt de bus door naar Koersel en Beringen station.  
o de kernnetlijn Genk – Houthalen – Heusden – 
Beringen rijdt vanaf de halte Heusden station via de 
huidige route van lijn 92 (Geenrijt en Kapelstraat) 
naar de halte ‘Heusden Kapelstraat’ om dan via de 
Beringersteenweg Beringen centrum sneller te 
bereiken en naar Beringen station te rijden. 

De interne diensten van De Lijn onderzoeken de voorstellen. 
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Heusden-
Zolder 

23-4-2020 Voorstel opgemaakt met reizigersorganisatie 
TreinTramBus:  
Zolder Mijn – Koolmijnlaan – Mijnwerkerslaan 
We zagen dat de routes ter hoogte van het 
onthardingsproject aan Voort Pleintje reeds verlegd 
werden naar de Mijnwerkerslaan – Terrillaan – 
Pastoor Paquaylaan. Op de nieuwe kaart zien we dat 
de nieuwe route al vanaf rotonde ‘Rena’ de 
mijnwerkerslaan volgt. We stellen voor om via Voort 
Pleintje – Koeltorenlaan naar de Mijnwerkerslaan te 
rijden. Zo blijft Voort Pleintje en Zolder Mijn 
bereikbaar en is er de mogelijkheid om hier een 
Mobipunt uit te bouwen met een overstap naar 
Zolder Station (op wandelafstand). In het 
onthardingsproject zal er rekening gehouden 
worden dat bussen wel via Voort pleintje kunnen 
blijven rijden. Bij de aanleg van de Koeltorenlaan 
werd destijds ook alvast rekening gehouden met een 
ruime draaicirkel rond de koeltoren speciaal voor 
bussen. 

De interne diensten van De Lijn onderzoeken de voorstellen. 
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Heusden-
Zolder 

23-4-2020 Vandaag zijn er in onze gemeente al enkele 
initiatieven van vervoer op maat die de gemeente 
zelf financiert en waarvoor we vragen of deze 
kunnen worden opgenomen in het stukje VOM 
georganiseerd door de vervoerregio. 
1. Marktshuttle: een pendelbus die met de markt op 
en af rijdt tussen een nabij gelegen parking (Helzold) 
en het marktplein. In het verleden reed de 
marktshuttle ook door een aantal dorpskernen in de 
gemeente, maar dat werd afgevoerd wegens te 
duur. Intussen werd ook een nieuwe parking 
aangelegd, zodat de vraag is gedaald. Gezien er 
bezoekers zijn van de hele mijnstreek, kan een 
specifiek VOM-aanbod best in dit perspectief 
worden onderzocht. 
2. Buitenschoolse Kinderopvang: aan het begin en 
einde van schooltijd rijdt er een bus langs de scholen 
om kinderen van/naar de verschillende BKO’s te 
brengen. 
3.Mindermobiele centrale: een door de gemeente 
georganiseerde vorm van openbaar vervoer voor 
inwoners die omwille van leeftijd of handicap geen 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en 
niet over een eigen wagen beschikken. Vanuit de 
mindermobielencentrale wordt een vrijwilliger 
gezocht die met zijn eigen wagen mensen vervoert. 
Zie hier voor meer info: https://www.heusden-
zolder.be/mindermobielencentrale 
 
Verder zullen we moeten zien waar er straks blinde 
vlekken overblijven en hoe we deze kunnen 

In het OV-plan 2021 beschrijven we de invulling van VOM, die de 
open gebruiker toegang biedt tot het OV-netwerk. Maar er zijn 
meer vormen van VOM: belangrijk is dus om te beseffen dat het 
beschreven VOM in het OV-plan geen vervanging is van bestaande 
(lokale) initiatieven in Limburg. Die voorzien namelijk in een 
bepaalde (bestaande) vervoersnood, die veelal wordt gevormd 
door een duidelijke doelgroep en die een lokaal karakter hebben.  
De lokale intiatieven vallen niet onder het VoM dat door de 
vervoerregio op korte termijn wordt uitgerold. Op langere termijn 
kunnen deze waardevolle initiatieven mogelijks wel inkantelen in 
het VoM van de vervoerregio. 
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toevoegen aan bestaande belbussen van 
nabijgelegen gemeenten 
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Hoeselt Q&A sessie Bij magnetenanalyse wordt lijn Tongeren-Genk (net 
zoals heel wat andere KN lijnen) beschouwd als 
aandachtspunt, omdat het eigenlijk KN-A zou 
moeten zijn, maar een KN-B geworden is. Vanuit de 
verkeerscommissie kwam de vraag wat eigenlijk de 
prioriteit is of wat de kans is dat deze lijn alsnog een 
KN-A wordt. 

De selectie van KN A, B en C is afhankelijk van de IP. In Limburg 
zijn er geen lijnen als KN A geselecteerd, enkel B en C.  Indien 
blijkt dat we later nog restbudgetten hebben, dan kan wel 
eventueel een frequentieverhoging toegepast worden, is ook 
afhankelijk van het aantal mensen die gebruik maken van deze 
lijnen. 

Hoeselt Q&A sessie Voorstel vanuit politie: kan Vlaamse overheid iets 
doen door huidige Corona situatie om mensen op de 
fiets te laten rijden? Wij merken in Hoeselt grote 
toename fietsers. 

Het is inderdaad de bedoeling om nu de "positieve" ervaringen 
mee te nemen naar de toekomst, zo ook het telewerken en het 
verhoogd gebruik van de fiets.  
Dit wordt zeker meegenomen in het RMP. 

Houthalen-
Helchteren 

20-4-2020 1. De verschillen in behouden/schrappen van haltes, 
worden die nog besproken? Bij sommige haltes staat 
specifiek “bespreekpunt” vermeld, bij de duidelijke 
verschillen niet. 
2. Kan er opnieuw een halte voorzien worden in 
Houthalen voor de trein? 
  

Ik zal alvast antwoorden op je eerste 2 vragen. De bespreking van 
de verschillen in het haltevoorstel dat jullie gedaan hebben en dat 
van ons, zal onderwerp zijn van het bilateraal overleg waarvoor je, 
als het goed is, gisteren een uitnodiging hebt ontvangen.  In de 
werkdocumenten die verspreid zijn na de werksessie zie ik dat 
jullie de opmerkingen van tijdens de werksessie, schriftelijk 
zouden overmaken (mocht deze beschikbaar zijn, mag u mij die 
zeker overmaken). Tijdens deze bilaterale sessies zullen zowel de 
oranje bespreekpunten nagegaan worden als de punten waarop 
onze visies verschillen (1 partij groen, 1 partij rood). In deze 
sessies streven we naar een éénduidig definitief voorstel (dus 
enkel rode of groene bollen) om op te nemen in de volgende 
versie van het OV-plan. Alle vragen omtrent haltes mag u dus 
bundelen om in dat overleg te overlopen. 
 
We kunnen zelf geen halte voorzien voor de trein.  Dit is NMBS-
materie.  Het zit zo dat de NMBS voorlopig geen stop voorziet in 
Houthalen. Aangezien het OV-plan een korte termijn plan is 
nemen we dat dus ook niet op.  Wel kunnen we de halte mee 
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opnemen in ons regionaal mobiliteitsplan omdat hier ook het OV-
lange termijn een plaats in krijgt. 

Kinrooi 15-4-2020 Wat wordt verwacht/welk is het doel o.v.v. stijging 
functionele ritten? 

Initieel netwerk (sept 2019) is doorgerekend in Vlaams 
Verkeersmodel 
Netwerk OV-plan 2021 wordt nog doorgerekend in Vlaams 
Verkeersmodel 
Verwachte groei betreft groei over gehele net VRR Limburg.  
Deze groei kan zich dus ook voordoen op functionele lijnen, maar 
daar wordt gezien hun functie minder groei verwacht dan op KN 
en AN-lijnen.  

Kinrooi 15-4-2020 Men zal meer nadruk op toeristisch-recreatieve 
bestemmingen leggen. Waarom wordt hier niet 
grensoverschrijdend gedacht?  
In Kinrooi: De Spaanjerd geen magneet voor 
openbaar vervoer? 

Voor beide zaken geldt: vanwege het verwachte lage potentieel is 
hier geen specifieke OV-bediening in het OV-plan 2021 voorzien.  
Er zijn acties lopende zoals de uitbreiding van de 
magnetenanalyse met Nederland. Het verkrijgen van 
grensoverschrijdende data verloopt niet vlot. 
Verbeteren grensoverschrijdende verbindingen ook zaak voor 
langere termijn (mobiliteitsplan) 

Kinrooi 15-4-2020 Genk – Dilsen-Stokkem van 60’ naar 30’ niet 
weerhouden. Wat doen we hiermee? Wat zijn de 
consequenties van de ‘wensenlijst’? 

Besproken in werksessie: beschikbare budgetten in relatie tot 
Intrinsiek Potentieel 
Opgenomen in wensenlijst 
‘Fixed-link’ met lijn 1 (bus rijdt vanaf Genk Station door naar 
Hasselt) 
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Vanaf het moment dat we meer budgetten hebben (bijv door 
verschuivingen, ...) , dan kunnen we het wensenlijstje aanspreken. 
Dit zal dan ook weer besproken worden voor de hele VVRLim 

Kortessem 16-4-2020 Tijdens de verschillende overlegmomenten had ik 
genoteerd dat de lijn 453, met bestemming 
universiteit van Diepenbeek, een reguliere ipv 
functionele invulling krijgt.  
In het document wordt er op pagina 25, bijlage 1, 
een overzicht gegeven van de wijzigingen tov de 
huidige situatie.  Hier staat voor de lijn 453 niets 
ingevuld, dus geen wijziging tov de functionele 3 
ritten per dag.  Doch, op p42 van hetzelfde 
document wordt aangehaald dat deze wijziging toch 
zou plaatsvinden.  
Het digitaal overleg dat ik vandaag had past ook in 
de zin van een aanpassing naar het reguliere 
net.  Zou dit ook zo uit het document naar voren 
kunnen komen?  

De veronderstelling is correct dat deze lijn een reguliere invulling 
krijgt.  
De tabel in bijlage 1 zal hier op worden bijgewerkt. 

Lanaken 14-4-2020 Waarom is de bereikbaarheid van OPZC Rekem niet 
mee opgenomen in de wensenlijst? Bereikbaarheid 
en bedieningen van OPZC Rekem blijft van cruciaal 
belang als gemeente Lanaken. Graag vragen we dan 
ook dat OPZC bediend wordt door middel van een 
vast traject richting Lanaken of Maasmechelen. Dit 
om de bereikbaarheid van dit openbaar zorgcentrum 
te kunnen blijven garanderen.  

We voegen dit toe aan het wensenlijstje. 
Deze vraag wordt ook gesteud vanuit de RvB van het OPZ.  Echter 
om dit te kunnen verantwoorden en om het potentieel te kunnen 
berekenen hebben we objectieve gegevens nodig, die wij nu niet 
hebben:  
- aantal personeel, per ploegensysteem (belangrijk voor amplitude 
OV) met hun postcode + vrijwilligers) 
- aantallen bezoekers (eventueel herkomsten) 
- aantal patienten 
De gemeente neemt hierover contact op met het OPZ. 
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Momenteel is er ook geen OV-verbinding tussen het OPZ en het 
ZOL. 

Lanaken 14-4-2020 De kosten en impact van vervoer op maat voor de 
gemeente is momenteel nog ongekend. De 
gemeenten weten niet als, indien en hoeveel men 
hiervoor zal moeten begroten om een kwalitatief 
vervoer op maat aan te bieden. Wanneer volgt 
hierover meer duidelijkheid? 

Er wordt een marktbevraging georganiseerd waarna hierover 
meer informatie beschikbaar zal zijn. VoM moet stapsgewijs – 
samen met de gemeenten – verder worden geconcretiseerd. Het 
financiële luik is hier ook een onderdeel van. 
De verdere uitwerking van het VOM zal als volgt gebeuren: Het 
VOM zal voor alle VVR's uitbesteed worden door de 
mobiliteitscentrale in Brussel. De VVRLimburg zal het kader 
aanreiken aan de mobiliteitscentrale. Om dit kader te bepalen 
willen we het VOM door de markt laten bepalen, via een RFI 
(Request For Information). Wij geven de markt volgende criteria 
mee: 
- voorstel KN en AN 
- de witte vlekken (deze willen wij opgelost zien) 
- huidige belbussysteem (incl. gebruikersaantallen en huidige 
trajecten 
- goedwerkende belbusystemen maximaal behouden 
- kwaliteitseisen (bijv de reservatietijd naar 30min of 1 uur 
brengen, deur tot deur, ...) 
Op basis hiervan zal de markt een voorstel moeten doen. (een 
kanttekening: vandaag de dag is een deur tot deur regeling 
wettelijk niet mogelijk, maar daar kan de markt wel een oplossing 
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voor aanreiken). 
Voorstel van de markt wordt ook teruggekoppeld met de VVRR 

Lanaken 14-4-2020 De communicatie en leesbaarheid van het nieuwe 
net is van groot belang. Het dient voor de gebruiker 
duidelijk te zijn dat het nieuwe netplan een 
verbetering voor het openbaar vervoer is. Hoe gaat 
men dit aanpakken? 

Door het herschikken van het aanbod (o.a. onleesbare routes en 
dienstregelingen) is het OV-net overzichtelijker geworden. De 
communicatie wordt een gezamenlijke samenwerking tussen De 
Lijn en alle andere partners (gemeenten, MOW, 3e partijen).Deze 
communicatie is heel erg belangrijk en dient ook voor iedereen op 
dezelfde manier te gebeuren. 

Lanaken 14-4-2020 Kunnen de kaarten van het net mbt Lanaken 
aangepast worden zodat Lanaken volledig op 1 plan 
staat en niet gedeeltelijk Riemst erbij? Rekem 
ontbreekt steeds op de plannen van Lanaken. 

Wordt aangepast 

Leopoldsburg Q&A sessie Voor de halte Atheneum wordt een nieuw overleg 
gepland. 
Onze knelpunten wat betreft doorstroming staan 
niet in de lijst 

De huidige lijnvoering werd reeds aangepast aan de langere 
doorrijtijden, heel waarschijnlijk staan deze 
doorstromingsproblemen daardoor niet meer in de lijst van 
knelpunten. 
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Leopoldsburg 28-4-2020 Doorstroming: In het ontwerp OV-plan worden enkel 
de 'top-10 van quick-wins' en de 'top-10 van lange 
termijn oplossingen' weergegeven. Lokaal worden 
naast deze top-10 nog andere belangrijke 
doorstromingsknelpunten ervaren. Voor 
Leopoldsburg betreft dit de N73 tussen de 
Hechtelsesteenweg en de Beringsesteenweg. 

We nemen dit knelpunt op in de lijst met 
doorstromingsknelpunten 

Lommel 3-4-2020 Spartacus wordt vermeld op p. 4 en p. 12 waarbij 
wordt aangegeven dat het kernnet op korte termijn 
een voorloper is op het Spartacusplan en er een 
overstappunt in Neerpelt gecreëerd wordt: (verdere 
uitleg in mail) 

Dit wordt bekeken in complex project NZ 
Het voorgestelde OV-plan 2021 is een korte termijn plan en 
Spartacus is op lange termijn. We kunnen dit eventueel wel 
opnemen in het RMP indien er een concept is.  
Uiteraard zal het OV-net aangepast moeten worden indien 
Spartacus gerealiseerd is. 

Lommel 3-4-2020 Het IP (p. 10) houdt geen rekening met toename van 
de vervoersvraag doorheen de tijd, bv. omwille van 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen. 

IP houdt inderdaad geen rekening met toekomstig potentieel 
- OV-plan = korte-termijnplan 
- Sluit daarom aan bij huidige ruimtelijke invulling 
- Op grote bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen reeds 
voorsorteren in OV-plan 
Magnetenanalyse 2030 onderdeel van opmaak RMP (lange 
termijn) 

Lommel 3-4-2020 Uitdagingen Noord-Limburg p. 17: naast het 
aantakken van de kleinere kernen op het gelaagd 
OV-net is er ook behoefte aan het realiseren van 
verbindingen tussen kleinere kernen onderling. 

Door aan te takken op OV-net worden kleinere kernen ook 
onderling verbonden: omliggende kernen zijn namelijk veelal wel 
bediend met KN & AN 
Kernen in Noord-Limburg vaak onderling verbonden via OV-net, 
niet altijd rechtstreeks 
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Lommel 3-4-2020 p. 19 en tabel 5.1: Stad Lommel vindt het essentieel 
om de bedrijventerreinen, KMO-zones en 
industriezones op te nemen binnen de 
belbusgebieden. Maatheide, Balendijk en Kristalpark 
worden in huidige situatie niet bediend met 
openbaar vervoer. Pendelaars zijn aangewezen op 
auto. Omwille van de locatie en omvang van deze 
gebieden, maar ook de barrièrewerking van de 
gewestwegen, natuur en de spoorweg, is de fiets 
vaak geen goed alternatief (buiten fietsafstand). In 
het OV-plan 2021 wordt aangegeven dat het 
inzetten op deelfietsen in de toekomst de 
bereikbaarheid via alternatieve vervoerswijzen van 
Kristalpark zal verhogen (p. 23). Stad Lommel vraagt 
in aanvulling daarop de bediening van het 
toekomstig mobipunt op Kristalpark met de kernnet-
lijn Hasselt-Lommel. Enkel op deelfietsen inzetten 
zorgt voor onvoldoende modal shift omdat de 
weerstand voor veel pendelaars nog te hoog is. Eén 
kernnet-halte op Kristalpark en meerdere 
belbushaltes verspreid over Balendijk, Maatheide en 
Kristalpark kunnen een hogere modal shift 
realiseren. 

Nu opgenomen zoals besproken tijdens werksessie: ontsluiting 
Kristalpark via Mobipunt Lommel Station 
 
KN via Kristalpark niet haalbaar vanwege kosten inzet KN in 
verhouding tot reizigerspotentieel 
 
Opnemen in wensenlijst 
Om de lijn 180 te kunnen doortrekken is ook een onderbouwing 
met objectieve gegevens nodig om dit te rechtvaardigen. MOW 
heeft weet dat er reeds een vervoersplan voor deze zone werd 
opgemaakt.  
De stad Lommel zal dit nakijken. 



 

KORTE TERMIJN OPENBAAR VERVOERPLAN 2021  201 

Wie Datum Reactie/opmerkingen/vragen Reactie 

Lommel 3-4-2020 Figuur 5.3 op p. 20 toont een gele cirkel (productie 
5000-10000) in het westen van Lommel, ter hoogte 
van de woonwijk Werkplaatsen. Deze gele stip is 
gelegen binnen de buffer van de aanvullend net lijn 
tussen Mol en Lommel. Wij vermoeden dat deze 
gele stip, door de zonering in het verkeersmodel, op 
de verkeerde locatie weergegeven wordt en het niet 
de productie vanuit de woonwijk Werkplaatsen 
voorstelt. Mogelijk zijn de productie van Maatheide, 
Kristalpark, Balendijk en woonwijken Werkplaatsen 
en Heeserbergen hier samengenomen en waardoor 
de vraag nu deels afgedekt lijkt door het aanbod van 
het aanvullend net. In realiteit zijn Kristalpark, (delen 
van) Maatheide en (delen van) Balendijk niet 
bediend per openbaar vervoer en niet op 
fietsafstand van bushaltes gelegen. De zonering in 
het verkeersmodel dient hier nagekeken te worden. 
De productie door Kristalpark, Balendijk, Maatheide 
en de woonwijken moeten elk apart en op de juiste 
locatie op kaart weergegeven worden deels binnen 
de buffer en deels buiten de buffer van de 
aanvullend net lijn. Door barrières zoals het 
wegenpatroon, de natuurgebieden en de spoorlijn 
zijn in realiteit de werkelijk af te leggen afstanden 
tot deze magneten bovendien nog groter.  

Magnetenanalyse gebaseerd op data  
Verkeersmodel Vlaanderen 
 
Opsplitsen/bewerken brondata ondermijnt  
betrouwbaarheid inzichten 
 
Ingezet als hulpmiddel voor toetsing initieel  
netwerk Basisbereikbaarheid 

Lommel 3-4-2020 De haltes die op figuur 5.3 en op figuur 5.4 getoond 
worden stemmen niet overeen met de haltes op de 
kaart van de werksessie haltes in bijlage 10. De kaart 
in bijlage 10 moet aangevuld worden met de 
ontbrekende haltes, zoals weergegeven op figuren 
5.3 en 5.4. 

Zie voortgang halte-oefening 
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Lommel 3-4-2020 Op p. 26 wordt het deur-deur of halte-deur vervoer 
op maat vermeld. Ook op p. 22 bij het verbeteren 
van het gemak om vervoer op maat te gebruiken 
en/of bij tabel 5.4 op p. 26 kan dit opgenomen 
worden 

Er wordt een marktbevraging georganiseerd waarna meer 
informatie beschikbaar zal zijn over de invulling van VoM. VoM 
moet stapsgewijs – samen met de gemeenten – verder worden 
geconcretiseerd. 
Zie ook eerdere uitleg VOM 

Lommel 3-4-2020 Typefouten Dank om grondig na te lezen, we passen dit aan. 

Lommel 3-4-2020 Bijlage 1 beschrijft de nieuwe lijnen:  
(p. 3) Lijn Beringen – Koersel – Heppen – 
Leopoldsburg – Lommel (lijn 58): T.o.v. het voorstel 
in de werksessies staat in de bijlage aangegeven dat 
lijn 58 doorgetrokken wordt van Beringen naar 
Hasselt via Heusden-Zolder, Boekt, Zonhoven, 
Kiewit. Het is onduidelijk wat hiervan de impact is 
voor Lommel 

Mensen die van Hasselt naar Lommel reizen (via Beringen) hoeven 
niet meer over te stappen 
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Lommel 3-4-2020 Bijlage 2 beschrijft de opmerkingen met op p. 51-54 
de opmerkingen van Lommel: 
De algemene bedenkingen die door Lommel werden 
doorgegeven zijn niet opgenomen.  
p. 51 tweede opmerking van Lommel: kan de vraag 
naar nieuwe halte op Kristalpark bij lijn 180 als 
aparte opmerking opgenomen worden zodat er een 
antwoord op geformuleerd wordt? Er werd n.a.v. de 
werksessies een antwoord geformuleerd over 
reistijdverlies. Aangezien we deze halte wensen op 
te nemen aan het begin/einde van de rit is er geen 
reistijdverlies.  
De laatste opmerking op p. 51 m.b.t. minder ritten in 
de avondspits op lijn 58 en de laatste rit op zaterdag: 
het antwoord dat hier gegeven wordt is niet correct. 
Er wordt gesproken over ritten die niet in Lommel 
komen.  
De derde opmerking op p. 52 moet uit de nota 
gehaald worden. Er werd nooit gevraagd om lijn 
Kempen te laten aansluiten op lijn 84 te station. 

Algemene bedenkingen zijn meegenomen, maar zijn niet 
opgenomen in het vraag-antwoord-overzicht 
Kristalpark: zie eerdere vraag 
Amplitude: wordt vormgegeven bij uitwerking dienstregeling en in 
functie van restbudget 
Correctie in tabel opnemen: Bedoeld was aansluiting te Lommel 
Kerk, niet Lommel station 
De opmerkingen betreffende Kristalpark zullen apart in de nota 
vermeld worden. 

Lommel 3-4-2020 Bijlage 2 beschrijft de opmerkingen met op p. 51-54 
de opmerkingen van Lommel: 
De laatste opmerkingen op p. 53 m.b.t. halte WICO: 
tijdens de zitdag KN+AN op 04.02.2020 en tijdens de 
werksessie haltes op 12.03.2020 werd aangegeven 
dat verder bekeken zou worden of halte 
sportcentrum vervangen kan worden door halte 
WICO. Kan dit opgenomen worden in deze tabel? 
Ook bij de kaart van de halte (bijlage 10) is dit niet 
meegenomen. Ook op p. 52 bij de eerste opmerking 
kan dit vermeld worden. 

Punt haltes: zie voortgang halte-oefening 
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Lommel 3-4-2020 Bijlage 4 toetsing vraag en aanbod: 
Op p. 84 staat vermeld dat “woonwijk en 
bedrijventerrein (Heeserbergen)” een knelpunt is. 
Graag anders formuleren en de woonwijken en 
bedrijventerreinen apart beschouwen. Er ligt geen 
bedrijventerrein op Heeserbergen. Betreft het hier 
bedrijventerrein Maatheide, Balendijk of Kristalpark? 
Deze bedrijventerreinen zijn magneten van een 
hoger niveau. De zonering van het verkeersmodel 
dient hier nagekeken te worden, zodat ten minste 
Kristalpark als witte vlek opgenomen wordt bij de 
magneten type 3. Zie ook bovenstaande opmerking 
betreffende figuur 5.3 op p. 20 van het rapport en 
de opmerking zoals weergegeven in bijlage 5 op p. 
102.   
p. 85 magneet 6: de witte vlekken in de noordelijke 
rand Lommel worden niet besproken. 

Zie eerdere opmerking over gebruik magneten en brondata 
Verkeersmodel Vlaanderen 
P. 85 gaan we na in opmaak def. OV-plan 
De verwoording woonwijk en bedrijventerrein Heeserbergen zal 
ook aangepast worden (apart formuleren) 

Lommel 3-4-2020 Bijlage 5 opmerkingen gemeenten: 
Kan deze lijst alfabetisch weergeven worden? 
De opmerkingen van Lommel p. 102 werden 
beantwoord maar werden verder niet verwerkt. 

idem als vorige vraag 
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Lommel 3-4-2020 Bijlage 8 MyMaps oefening vervoer op maat 
Er is heel wat ontbrekende informatie op de kaart op 
p. 121. De input die stad Lommel bezorgd had via de 
MyMaps kaart en die nu ontbreekt omvat  
(opsomming in mail) 
Zie onderaan dit document voor onze volledige input 
voor deze kaart. 
Kan de ruimere omgeving rondom Limburg 
weergegeven worden op de kaart op p. 122. De 
grensoverschrijdende verbindingen worden nu niet 
duidelijk weergegeven. 

Kijken we na in opmaak definitief OV-plan 

Lommel 3-4-2020 Bijlage 9 doorstromingsknelpunten: 
Knelpunten Lommel op p. 137 en p. 151: dit 
knelpunt geldt enkel voor de belbus. Lijn 58 stopt 
niet aan deze halte van het station.  
Knelpunten Lommel op p. 140 en p. 164: de 
herinrichting N746 x N71 staat aangegeven bij de 
lange termijnoplossingen. Tijdens de werksessie gaf 
Maarten Blomme aan dat dit een quickwin is omdat 
dit op korte termijn gerealiseerd zal worden 

Als dat effectief op korte termijn gerealiseerd kan worden (per 
dec. 2021) dan is het een quick-win 
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Lommel 3-4-2020 Bijlage 10 haltes: 
De kaart op p. 166 is onvolledig. Niet alle haltes 
worden getoond (vgl. met figuren 5.3 en 5.4 op p. 
20-21 in het rapport). Ter verduidelijking is 
hieronder een foto opgenomen van de kaart van de 
haltes tijdens de werksessie. 
Er ontbreekt een rode stip op lijn 84 Lommel - Mol.  
De meest noordelijk stip op Gestelsedijk: in de 
werksessie werd aangegeven dat het onduidelijk is 
welke lijn aan deze halte stopt. Dit zou nagekeken 
worden (= vraagteken op afbeelding hieronder). 
Tijdens de werksessie werd voorgesteld om de twee 
oranje stippen (haltes WICO en sportcentrum) 
samen te voegen tot 1 halte ter hoogte van halte 
WICO. De lijn zou dit verder bekijken.  
Mobipunt Lutlommel (Halte Lutlommel Enneven) 
wordt weergegeven in groen in plaats van oranje.  
De lichtgroene stip op traject lijn 84 Lommel – 
Hamont-Achel zou iets meer naar links komen te 
liggen (ligt nu ter hoogte van bestaande halte?).  
Tijdens de werksessie hebben stad Lommel en 
gemeente Hechtel-Eksel aangegeven dat de halte op 
grens Balen x Hechtel-Eksel x Lommel geschrapt kan 
worden. 

zie voortgang halte-oefening 
Het knelpunt aan lijn 58 heeft heel waarschijnlijk te maken met de 
terugslag van de spooroverweg ter hoogte van het station: wordt 
aangepast in de nota 
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Lommel 27-4-2020 Het akkoord over de tracé-wijziging van de 
kernnetlijn Hasselt – Lommel werd gemaakt op 
voorwaarde dat één halte werd toegevoegd aan het 
einde van de kernnet-lijn Hasselt – Lommel, namelijk 
ter hoogte van het toekomstig mobipunt op 
Kristalpark (bijlage 1). Deze halte is onontbeerlijk 
voor de ontsluiting van de industriezone Kristalpark 
en om op frequente, kwalitatieve wijze de twee 
belangrijkste industriezones van Noord-Limburg, 
Kristalpark en Nolimpark, te verbinden. Het OV-plan 
2021 van de vervoerregio Limbur g voorziet enkel 
deelfietsen aan het station van Lommel om de 
bereikbaarheid van Kristalpark te verbeteren. 
Uitsluitend inzetten op deelfietsen zorgt voor 
onvoldoende modal shift omdat de weerstand voor 
veel pendelaars te hoog blijft. 
In de werksessie werd gevraagd naar een 
onderbouwing met objectieve gegevens. De 
magnetenanalyse toont reeds aan dat de vraag hier 
onvoldoende afgedekt wordt, namelijk het foutief 
benoemde knelpunt ‘woonwijk en bedrijventerrein 
(Heeserbergen)’. Eén kernnethalte op Kristalpark en 
meerdere belbushaltes verspreid over Kristalpark, 
Balendijk, 
Maatheide en Nolimpark zijn cruciaal om een hogere 
modal shift te realiseren. 

Het toevoegen van een halte t.h.v. Kristalpark is op dit moment 
niet mogelijk vanwege het budgetneutrale kader. Deze gewenste 
uitbreiding van het kernnet wordt opgenomen in de wensenlijst.  

Lommel 27-4-2020 Daarnaast blijven wij voor het korte termijn OV-plan 
onze bezorgdheid uiten over onvoldoende 
afstemming met de vervoerregio Kempen en met de 
grensoverschrijdende mobiliteitsvraag tussen 

Internationale verbindingen zijn onderdeel van het RMP omdat 
hiervoor op zeer korte termijn geen oplossing kan worden 
geboden. Voor wat VVR Kempen betreft is er een nauwe 
afstemming. De lijn Lommel-Balen-Mol verloopt via Balen 
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Lommel/Pelt en Eindhoven, maar ook andere 
Nederlandse grensgemeenten. 

Centrum (en niet via Gompel). Tussen Balen en Mol rijdt deze in 
cadans met de lijn 170 (Beringen-Mol). 

Lommel 27-4-2020 Bijlage 1 toont het korte termijn OV-plan voor de 
stad Lommel. Kernnet en aanvullend net zijn 
weergegeven in volle lijnen. De functionele lijnen 
zijn gevisualiseerd in stippellijn. De stad Lommel 
vraagt de bediening van het mobipunt Kristalpark 
met de (rode) kernnet-lijn Hasselt – Lommel ter 
verhoging van de bereikbaarheid van Kristalpark en 
om een verbinding te realiseren 
tussen Kristalpark en Nolimpark. 

Het toevoegen van een halte t.h.v. Kristalpark is op dit moment 
niet mogelijk vanwege het budgetneutrale kader. Deze gewenste 
uitbreiding van het kernnet wordt opgenomen in de wensenlijst.  

Lummen 10-4-2020 Op de kaart met haltes staan de haltes van de 
functionele lijnen ook ingetekend.  Deze haltes 
werden niet besproken tijdens de werksessies.   
We merken dat de haltes in de woonkern van 
Genenbos (o.a. functionele lijn Diest – Heusden 
ziekenhuis) niet meer in het groen staan, 
merkwaardig genoeg staan de haltes verderop wel in 
het groen.  Kan ervoor gezorgd worden dat de haltes 
van de deze woonkern : Lummen Voetbalkanaal en 
Lummen Schippersstraat zeker bediend worden door 
de functionele lijnen ? 
Ook voor wat betreft de functionele lijn richting 
Meldert is een halte weggevallen, nl. de halte 
Lummen Dikke Eikstraat.  Kan de reden hiervoor 
verduidelijkt worden ? 

Zie voortgang halte-oefening 
Het is de bedoeling dat alle oranje bollen weggewerkt zijn voor 
het OV-plan in juni. Het betreft de haltes van de KN en AN. De 
haltes van het FN blijven behouden. 
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Lummen 10-4-2020 In de bijlage, p 84, C5 Woon-werkgebied Lummen : 
Hier staat dat er maar 1 aanvullende lijn in Lummen 
is.  Graag de aanvullende lijn Diest-Beringen ook 
opnemen. 
Op dezelfde pagina, C7 Woon-werkgebied Zelem : 
Hier staat dat er geen aanvullende lijn passeert, 
maar ook hier komt bovenstaande aanvullende lijn 
Diest-Beringen door (huidige lijn 92). 

Akkoord, tekst wordt aangepast (staat al zo op de lijnnetkaart 
v30/3) 

Lummen 10-4-2020 In het plan is opgenomen om het belbusgebied uit te 
breiden met de Lummen-Meldert.  Het is ons niet 
duidelijk of dit allen op weekdagen geldt of ook in 
het weekend. Kan deze dienst ook in het weekend 
en zeker op zaterdagvoormiddag (8 u tot 13u) 
verzekerd worden ?  Wij vinden de ontsluiting van 
Meldert op zaterdagvoormiddag noodzakelijk.  De 
wekelijkse markt gaat dan door en het 
gemeentehuis zal vanaf september 2020 ook op 
zaterdagvoormiddag geopend zijn. 

Lummen-Meldert verdient een VOM-oplossing. De VOM-oplossing 
wordt uitgewerkt in samenwerking met de markt. 
Dit gebied is vergelijkbaar met andere Limburgse gebieden waar 
het potentieel dermate laag is in de weekends waardoor er in de 
weekends wellicht geen bediening kan worden voorzien. 

Lummen Q&A sessie Kan Maarten Magis morgen of begin volgende week 
contact opnemen met de gemeente Lummen of 
wanneer kunnen wij hem contacteren om nog een 
paar dingen uit te klaren ? 

De Lijn zal dit bekijken 

Lummen 27-4-2020 Het college geeft een positief advies op het 
voorliggende OV-plan, op 1 punt na : het vervoer op 
maat in Meldert moet ook op schoolvakantiedagen 
en op zaterdagvoormiddag gegarandeerd worden. 
Dit dient opgenomen te worden in de 'request 
information' die opgemaakt zal worden om partners 
te zoeken voor de uitvoering van het vervoer op 
maat 

Bediening voor VOM is reeds voorzien in het voorstel. VoM rijdt 
ook tijdens schoolvakanties en op zaterdagvoormiddag. 
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Maaseik 15-4-2020 Met betrekking de lijn Maaseik - Dilsen - Genk: 
Indien er niet voldoende potentieel is om deze snelle 
lijn in de dalmomenten op half uur frequentie te 
laten rijden is dit begrijpelijk. Het is echter nog 
steeds de vraag om deze lijn tijdens de 
piekmomenten op te drijven naar een half uur 
frequentie. Ook wordt er gevraagd om dit te doen 
op vrijdagavond (terugkeer studenten) en 
zondagavond (vertrek studenten) of hier een 
voldoende grote bus te voorzien zodat alle 
studenten comfortabel kunnen reizen. Dit is van 
groot belang aangezien de snelbussen worden 
geschrapt. Een overstap in Genk is ons inziens niet 
problematisch indien er om de 10 minuten een 
busverbinding naar Hasselt is. Ligt de optie om deze 
lijn te koppelen met de lijn naar Hasselt via de 
Hasseltweg nog op tafel? 

In spits bijkomende ritten voorzien (30’-frequentie 8:00-9:00 & 
15:30-16:30) om tegemoet te komen aan verwacht gebruik  
Vrijdagavond & zondagavond: monitoring, mogelijks 
versterkingsritten 

Maaseik 15-4-2020 Ons inzien heeft het doortrekken van de 
Maasshuttle meer potentieel wanneer men de 
mogelijkheden tot over de grens incalculeert. Het 
lijkt ons zinvol om deze lijn door te trekken via 
Ophoven en Kessenich over de grens tot in Thorn, 
zoals initieel ook de bedoeling was van de 
Maasshuttle.  

Te weinig potentieel om lijn door te trekkenHet was inderdaad 
initieel de bedoeling om de Maasshuttle door te trekken. Echter 
het IP is te laag om dit te verantwoorden. 
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Maaseik 15-4-2020 Op het eerste zicht lijkt het dat er rekening 
gehouden is met de opmerkingen van de stad met 
betrekking tot de haltes. Omdat dit enkel op een 
kaart is weergegeven kunnen wij dit niet volledig 
controleren (zeker voor het centrum waar meerdere 
haltes samenvallen). Kan hier feedback worden 
gegeven in lijstvorm of met specifieke kaarten per 
gemeente waar dit wel duidelijk op is. Ook is het mij 
niet duidelijk wat er met de haltes moet gebeuren 
op de functionele lijnen, zal hier ook dergelijke 
oefening voor worden gemaakt of mogen wij ervan 
uitgaan dat hier geen haltes worden geschrapt?  

Zie voortgang halte-oefening 
Het is de bedoeling dat we met het verhaal van de haltes kunnen 
landen in mei zodat dit kan opgenomen worden in het definitieve 
plan voor juni 2020  

Maaseik 15-4-2020 Een goed verbinding met alle studentensteden via 
het treinnetwerk en een snelle comfortabele 
verbinding naar deze treinstations is ons inziens een 
voorwaarde voor het schrappen van de snelbussen 

Principes basisbereikbaarheid: KN & AN sluiten aan op treinnet. 
De Lijn zal dit (zoals ze nu ook doet) aan het begin van het nieuwe 
schooljaar monitoren en aanpassen daar waar nodig (eventueel 
inzetten van geledebussen, ...) 

Lummen 11-5-2020 Het college gaat akkoord met het voorstel 
betreffende de haltes langs de Linkhoutstraat, 
voortvloeiend uit de projectstuurgroep fietspaden 
Linkhout. De haltes Schansstraat en Boogbosstraat 
zullen samengevoegd worden tot 1 halte. De halte 
Overweg zal gelocaliseerd worden aan de andere 
kant van de spoorweg. De halte Vlootbrug wordt 
geschrapt, hierover was reeds een positief advies 
afgeleverd door het college. 

Dit is inmiddels bilateraal met gemeente afgestemd. Het resultaat 
van het overleg komt online beschikbaar. 
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Lummen 11-5-2020 We hebben een vraag betreffende de inplanning van 
ons mobipunt.  We zijn op dit moment 
rioleringswerken aan het uitvoeren in de straat van 
het bussenknooppunt.  De volgende maanden krijgt 
het bussenknooppunt zijn nieuwe vorm.  We hebben 
ook al contact gehad met Taxistop betreffende het 
inplannen van een mobipunt op die plaats (project 
via de provincie) en hebben een voorstel op plan ter 
beschikking. Het is ons echter niet duidelijk wanneer 
we de aanleg van het mobipunt best inplannen.  
Komen er nog binnenkort nog subsidies voor de 
inrichting van een mobipunt, wordt de aanleg van 
mobipunten verder begeleid door de 
vervoerregioraad ?  Of is het de bedoeling dat de 
gemeenten dit zelf uitwerken ?  In dit laatste geval 
zou het wel handig zijn om dit te weten, want 
waarschijnlijk is het dan gemakkelijker om dit nu 
mee te nemen in de wegeniswerken ? 

Tot op heden is er nog geen duidelijkheid of en in welke mate de 
uitbouw van mobipunten gesubsidieerd zal worden.  We 
verwachten hierover wel nog voor de zomer uitsluitsel vanuit het 
kabinet en de programmacoördinatie te krijgen.  Van zodra 
hierover meer duidelijkheid is, nemen we terug contact met u op.  

Maaseik 24-4-2020 - Plantage behouden/verplaatsen voor functionele 
routes.  
- Kan het dat niet alle haltes zijn opgenomen in de 
Excel lijst (Maaseik Schuurstraat, ziekenhuis, 
Jagersborg,… )? 
- Opnemen voor lange termijn: Halte ter hoogte van 
toekomstige ontwikkeling Stad aan de 
Maas/Maasweg x N78. 
- Wat gebeurt er met de haltes die enkel functionele 
lijnen bedienen?  
- Voor de snelle verbinding Maaseik/Dilsen-
Stokkem/As/Genk: Telkens maximum één halte in 
Maaseik (Bospoort), Rotem, Elen en in Dilsen. 

Dit is inmiddels bilateraal met gemeente afgestemd. Het resultaat 
van het overleg komt online beschikbaar. 
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