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,,We verenigen, versterken en 
vertegenwoordigen mobiliteitsverenigingen.” 





Inhoud 

• Van basismobiliteit … 
• … naar basisbereikbaarheid 
• Een gelaagd vervoersnet 
• Proefprojecten 
• Inzoomen op 4e laag: vervoer op maat 
  met inspiratie uit binnen- en buitenland 
 



Van basismobiliteit … 
• Decreet 20 april 2001 (uitgerold in 2006) 
• Basisaanbod aan openbaar vervoer  
• Iedereen in een woongebied (herkomst)  
• Maximumafstand tot dichtstbijzijnde halte 

(500m-750m) 
• Aantal ritten per uur (2/u in de spits, 1/u dal) 
• Amplitude: 6u-21u (week), 8u-23u 

(weekend)  



Van basismobiliteit … 



Van basismobiliteit … 
zonder netmanagement 



Van basismobiliteit … 
• “Werelduniek” 
• Duur (belbus kost 21,43 €/rit/reiziger – 

kostendekking 1,3%) voor aandeel modal 
split 

• Niet efficiënt: ‘lege bussen’ 
• Geen samenhang met andere modi 
• 1 operator (De Lijn) 
• Niet gebaseerd op reële vraag naar vervoer 
• Geen oplossing voor vervoersarmoede 



… naar basisbereikbaarheid 

• “bereiken van belangrijke maatschappelijke 
functies” (ook bedrijventerreinen) 

• “openbaar vervoer onderdeel van totale 
mobiliteitsnetwerk” (combimobiliteit) 

• “Ingebed in het ruimtelijk kader” 
• “Capteren van alle initiatieven” (en 

exploitatievoorwaarden vereenvoudigen) 



… naar basisbereikbaarheid 



… naar basisbereikbaarheid 
“projectteam” 

Stuurt aan vanuit Vlaanderen 
 

• MOW – afdeling Beleid (coördinatie) 
• De Lijn 
• AWV 
• VVSG 
• MAV (voor vervoer op maat) 
 



… naar basisbereikbaarheid 
“vervoerregio” 

• Groep van (delen van) gemeenten 
• Samenhangend geheel met vervoerskern 

en invloedsgebied 
• Uit Netmanagement: 12(+1) 
• Nog onzeker hoeveel er definitief zijn (16) 



… naar basisbereikbaarheid 
“vervoerregioraad” 

• MOW (co-voorzitter) 
• “team MOW”: AWV, De Lijn, MAV 
• Vertegenwoordiger uit elke gemeente 
• Ruimte Vlaanderen 
• NMBS + Infrabel 
• + optionele deelnemers (bvb. provincie) 
• + ondersteund door studiebureau 

+ werkgroepen (technisch: mobiliteitsambtenaren) 
+ klankbordgroepen (gebruikers, middenveld, …) 
 



Een gelaagd vervoersnet 



Een gelaagd vervoersnet 
• Kernnet 

o Hoge frequentie (minstens 4/u) 
o Directe lijnen, lage omrijfactor (max 1,2) 
o Doorstroming: busbaan, 

verkeerslichtenbeïnvloeding 
o Veel haltes in stad, weinig erbuiten 
o Hoge kwaliteit 
o Tram, gelede bus, bus 

 



Een gelaagd vervoersnet 
• Kernnet 



Een gelaagd vervoersnet 
• Aanvullend net 

o Lage frequentie (1/uur, kan hoger) 
o hogere omrijfactor mogelijk 
o Gemiddelde haltedichtheid 
o Bus 

 



Een gelaagd vervoersnet 
• Vervoer op maat 

o Dubbele functie:  
 ontsluitend voor gewone gebruiker  
 doelgroepenvervoer  

o Taxi’s en kleine busjes (8+1) 
o Op vraag (>1 u op voorhand) 
o Deur-tot-deur 
o Hogere omrijfactor mogelijk 

 



Vervoer op maat 

• Individueel landelijk openbaar vervoer 
(belbus) 

• Vervoer personen met een 
mobiliteitsbeperking 

• Ouderen 
• (individuele) ritten leerlingenvervoer 

buitengewoon onderwijs 
• Shuttlediensten door bedrijven 
• Fietsdelen, autodelen, ... 



Een gelaagd vervoersnet 
Studie Deloitte & TML, 2017, scenario 2 
“preferentieel toekomstmodel” 



Een gelaagd vervoersnet 
Studie Deloitte & TML, 2017, scenario 2 



Een gelaagd vervoersnet 

 
 

 
 

“Project-
team” 

“Vervoer-
regioraad” 

De Lijn NMBS 

Treinnet Uitvoeren 

Kernnet Beslissen Adviseren Uitvoeren 

Aanvullend 
net 

(budget) Beslissen Uitvoeren 

Vervoer op 
maat 

(budget) Beslissen (misschien) 



Proefprojecten 

• Basismobiliteit niet meer van toepassing in 
regelluwe zones 

• Aalst, Mechelen en Westhoek 



Proefprojecten 



Proefprojecten 

• Basismobiliteit niet meer van toepassing in 
regelluwe zones 

• Aalst, Mechelen en Westhoek 
• Antwerpen en Kempen 
• Tot maart 2018 (geldigheid decreet) 

 
• Nieuw regelgevend kader 
• Nieuw aanbod: ten vroegste 2020 



Proefproject Antwerpen 
• In kader van “Toekomstverbond” 
• Ruimere opdracht 

– Routeplan 2030 
– Modal shift 50/50 

• Openbaar vervoer & fiets 
– Bereikbaarheid & leefbaarheid 

 



Proefproject Antwerpen 
• Studie naar bovengemeentelijk lokaal 

openbaar vervoer 
– Brasschaat, Brecht, Kalmthout & Wuustwezel 
– Studie van alle huidige vervoerslijnen & mogelijke 

overlaps  
– Bereikbaarheid & kostenefficiëntie 

• Van zorginstellingen, bedrijventerreinen, scholen 
– Nood aan innovatieve concepten 

• Platteland: lage vervoervraag 

 



Inspiratie 
1. FlexDanmark (Denemarken) 
2. Regiotaxi (Nederland) 
3. Mobipunt (Noorwegen, Duitsland) 
4. Buurtbus & shuttlebus (Vlaanderen) 
5. Taxicheques (Antwerpen) 
6. Fietsdelen, fietsnetwerk, fietsenstallingen 
7. Autodelen (Brasschaat, De Ideale Woning, …) 
8. Mobiscan (Provincies) 



1. FlexDanmark 
“Capteren van alle initiatieven” 

 
• Onafhankelijke mobiliteitscentrale 
• Regio vergelijkbaar met Vlaanderen (5,6 

miljoen inwoners) 
• Budget = 7 miljoen euro / jaar 
• 110 werknemers (merendeel in call center) 

 



1. FlexDanmark 

FlexDanmark, Vlaams Parlement, 30/04/2015 



1. FlexDanmark 

Mobiliteitsbrief 174 



2. Regiotaxi 
“Ingebed in het ruimtelijk kader” 

 
• Overkoepelende benaming voor collectief 

vraagafhankelijk vervoer 
• Deur-tot-deur 
• Vroeger enkel voor personen met handicap 
• Bezetting: 1,1 tot 1,5 
• Kost per verplaatsing: 14,50€ (reiziger 

betaalt 5,80€) 



2. Regiotaxi 



2. Regiotaxi 
• Feederfunctie mislukt: geen betrouwbare 

aansluitingen 
• Per regio verschillende namen en 

voorwaarden 
• Versnipperde informatie over 

telefoonnummers en tarieven 
• Vangnet voor afgeschaft regulier openbaar 

vervoer, maar toegenomen gebruik = extra 
kost 



3. Mobipunt 
“openbaar vervoer onderdeel van totale 
mobiliteitsnetwerk” 

 
• Fysieke plaats waar verschillende functies 

elkaar ontmoeten 
• Multimodaal (openbaar vervoer, fiets, 

autodelen) 
• Overstijgt mobiliteit (ook andere diensten: 

lockers, info, broodautomaat, …) 



3. Mobipunt 



3. Mobipunt 



4. Buurtbus & shuttlebus 
“bereiken van belangrijke maatschappelijke 
functies” 

Buurtbus (Brasschaat) Shuttlebus 
Voor  wie? Inwoners van de gemeente Werknemers van deelnemende 

bedrijven 
Uitvoerder voertuig De Lijn en chauffeur 

gemeente 
(vaak ook: vrijwilliger met 
busje van gemeente) 

Neutrale vzw organiseert 
vervoer voor werkgevers 
(I-bus, Max Mobiel, APZI) 
 

Doel Vooral voor ouderen 
(winkelen, diensten) 

Verbindt treinnet/kernnet met 
bedrijventerrein 

Kost gebruiker 
 

gratis voor inwoners Gent Zeeh: 4,5€, Zeebrugge: 
3,5€, I-bus: gratis  
(werkgever: fiscaal aftrekbaar 
en gesubsidieerd 50%) 

Dienstregeling Vaste dienstregeling Enkel na reservatie 



4. Buurtbus & shuttlebus 



4. Buurtbus & shuttlebus 



4. Buurtbus & shuttlebus 
• Opnemen in ‘tetris’? 

o Buurtbus: rijdt tussen 9u en 16u 
o Shuttlebus: rijdt tussen 7u-9u en 17u-19u 
o Cultuurbus: rijdt van 20u-23u 

• Dienstregeling: vast, reservatie, oproep? 
• Lijnvoering: halte-halte, deur-deur, halte-

deur? 
• Chauffeur: vrijwilliger of beroeps? 
• Tarief: iedereen gelijk? 



5. Taxicheques 
• Taxiritten aan verminderde prijs in stad 

Antwerpen 
• Voor (tijdelijk) minder mobiele 65-plussers en 

personen met een handicap 
• 1 cheque 

• Waarde: 5 euro 
• Kostprijs voor gebruiker: 2,75 euro 

• Maximaal 144 cheques per jaar 



6. Fiets 
• Fietsnetwerk 

• Fietssnelwegen die op elkaar aansluiten, goede 
fietsroutes, … 

• Fietsenstallingen 
• Subsidies via De Lijn en het Pendelfonds 

• Fietsdelen 
• Blue-bike, Velo, … 
• Ook in kleinere gemeenten?  
• CD&V: conceptnota ingediend 



7. Autodelen 
 

Tal van voordelen 
 

- Bewuster kiezen  
voor de wagen 
of alternatieven 

- Duurzaam 
- Minder files 

- Sociaal contact 
- GOEDKOPER!  



7. Autodelen 
• Resolutie goedgekeurd in Vlaams Parlement 
• Particulieren, bedrijven, gemeentes, 

organisaties, … kunnen autodelen 
• Gemeente Brasschaat 

• Deelt elektrische wagens met burgers en 
personeelsleden via Partago 

• SHM De Ideale Woning 
• Deelt wagens met huurders via Autopia 



8. Mobiscan 
• Provinciaal Mobiliteitspunt 
• Analyse van mobiliteitsbeleid, woon-

werkverkeer: duurzaam? 
• Vb. De Ideale Woning 

• Mobiscan: grootste potentieel bij de fiets 
• Dienstfietsen, fietsleasing, elektrische wagens en 

fietsen, deelwagens, … 
• Winnaar van de Business Mobility Award 

 



Stellingen 

• Geen reguliere lijnen in dorpen/kernen met minder dan 4.000 
inwoners (tenzij ze toevallig op een lijn liggen) 

• Inzetten op functionele verplaatsingen (woon-werk & woon-
school)? Wat met winkelen, doktersbezoek, sociale 
contacten, … ? 

• Gidslanden Nederland (OV-chipkaart) en Denemarken 
(Rejsekort) zetten allebei in op ticketintegratie. De uitrol van 
de MOBIB-kaart in België verloopt niet vlekkeloos. 

• Prijs (tarief) mag afhankelijk zijn van kwaliteitsniveau en 
alternatieve opties met openbaar vervoer, 
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