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BASISBEREIKBAARHEID:  
VAN MASSA-AANBOD NAAR MAATWERK 
 

 
 
Regeerakkoord 2014-2019 
 
Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden, met comfortabele voertuigen, optimale frequenties, 
concurrentiële snelheid (o.a. door betere tramverbindingen) en eenvoudig geïntegreerde dienstverlening en 
tarieven. Het concept basismobiliteit wordt basisbereikbaarheid. We verhogen de kostendekkingsgraad van De 
Lijn, zodat die vergelijkbaar wordt met buitenlandse voorbeelden. We stappen af van de ‘gratis’-politiek en 
beperken de uitgaven voor de interne organisatie bij De Lijn, zorgen voor extra inkomsten uit reclame, controle op 
zwartrijden, commercieel medegebruik van infrastructuur en meer rechtvaardige en gedifferentieerde tarieven. 
(visienota regeerakkoord p.16) 
 
[…] 
 
De Lijn – basisbereikbaarheid  
 
We willen een goed openbaar vervoeraanbod waarborgen dat meer vraaggestuurd is. Voor de reiziger betekent 
dat maximaal inzetten op comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële snelheid en eenvoudig 
geïntegreerde dienstverlening en tarieven. Het concept van basismobiliteit wordt geëvalueerd en evolueert op 
basis hiervan naar basisbereikbaarheid. In dunbevolkte gebieden realiseren we in nauw overleg met de lokale 
besturen een antwoord op de specifieke vervoersvragen en dit wordt op basis van reizigersvervoersstromen, via de 
MOBIBkaart en het RETIBO-systeem verzameld. Met een gericht aanbod wordt vervoersarmoede vermeden. We 
zetten daarvoor in op innovatieve vervoersconcepten en stimuleren die sterk, zoals bijvoorbeeld belbussen, 
deeltaxi’s/regiotaxi’s, buurtbussen, deelfietsen, deelauto’s … (regeerakkoord p. 40) 
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Voor een goed begrip 

 
A. Doelstellingen 

 
Met het concept basisbereikbaarheid beogen we een waaier aan doelstellingen1: 

 
1. We verlaten het concept basismobiliteit  

a. omdat het belangrijke bestemmingspolen negeert (bedrijventerreinen, …);  
b. door de spreekwoordelijke ‘last mile ‘ worden de lijnen een stuk duurder ; 
c. en vooral omdat door het moeten verbinden van elke woonkorrel de lijnen zeer onefficiënt en dus 

onaantrekkelijk worden. (Wie van Dorp A naar station X wil, moet eerst een kronkelig parcours 
afleggen door 7 andere dorpskernen waardoor de verplaatsing ook veel te lang duurt) 

2. We willen een groter aandeel van het openbaar en collectief vervoer in het verplaatsingsgedrag van de 
Vlaming met focus op (een deel van) zijn of haar woon-werk- en woon-schoolverkeer. 

3. Multimodaliteit: verplaatsingen te voet, met de fiets, met collectief of openbaar vervoer en/of met de 
wagen, waarbij getracht wordt de reiziger of pendelaar te verleiden om (minstens voor een deel van het 
traject) te opteren voor duurzame vervoersmodi. De overstap tussen verschillende vervoersmodi moeten 
we dus maximaal faciliteren. 

4. We willen het openbaar en collectief vervoer aantrekkelijker maken door een hogere commerciële 
snelheid en optimale frequentie en comfort te bieden. 

5. We willen de publieke middelen efficiënter benutten door het juiste voertuig met de juiste capaciteit op 
de juiste plaats (zoals tram-trambus-snelbus-lijnbus-belbus-buurtbus-taxi-deelauto-deelfiets) in functie 
van de vraag in te zetten.  

6. De tarieven moeten correct zijn met een sociale diversifiëring waar dit verantwoord en noodzakelijk is. 
Ook in het OV mogen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

7. We willen kortom een betaalbaar OV-model voor zowel de belastingbetaler als de gebruiker. 
  

                                                           
1
 Er blijven uiteraard tal van andere maatschappelijke opdrachten voor het OV gelden. Het OV moet aantrekkelijk en aangenaam zijn, 

doorstroming moet gegarandeerd worden. (Allicht evolueert een groot deel van het Kernnet in de komende decennia naar sneltrams, 
trambussen, vrije busbanen e.d.) De integratie met andere OV aanbieders ( NMBS, TEC, MIVB,…) moet verdergezet worden. Zowel naar 
netwerk als naar tarifering en ticketering. Ook de duurzaamheid en de ecologische voortrekkersrol voor het OV blijven belangrijke 
opdrachten, maar vallen buiten de scope van deze nota. 
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B. Definities 
 

Er zijn momenteel een drietal waardevolle definities in omloop. Als CD&V voegen we er eentje aan toe. 
 

1. MORA 
Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit de nood van een inwoner van Vlaanderen aan de bereikbaarheid van 
basisfuncties om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. 
Bij basisbereikbaarheid gaat het niet om hoeveel kilometer iemand kan afleggen, maar wel over welke 
bestemmingen en activiteiten iemand kan bereiken.  
 
De maatschappelijke uitgangspunten basisbereikbaarheid zijn:  

 Bereikbaar maken van economische, socio-culturele, publieke en commerciële functies 

 Een recht dat gegarandeerd wordt door de overheid 

 Randvoorwaarden 
- Maatschappelijk efficiënt: Met basisbereikbaarheid moet de Vlaamse overheid een basis aan 

bereikbaarheid van bestemmingen garanderen die een inwoner van Vlaanderen nodig heeft om 
volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Bijgevolg kan men 
basisbereikbaarheid niet altijd en overal met dezelfde instrumenten realiseren. Bij de verdere 
uitwerking dient, volgens de MORA, evenveel aandacht te gaan naar de maatschappelijke baten 
van basisbereikbaarheid, als naar de maatschappelijke kosten. 

- Het dient te kaderen in een totale mobiliteitsvisie 
- Het moet inclusief en sociaal rechtvaardig zijn 

 

2. Supporters Openbaar Vervoer 
Bij basisbereikbaarheid ligt de nadruk op de bereikbaarheid (het doel) en niet op mobiliteit (het middel). 
Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit de noden van elke burger om volwaardig te kunnen participeren aan 
het maatschappelijk leven. Dit impliceert dat ze vanuit hun woning aan een betaalbaar tarief bepaalde 
bestemmingen kunnen bereiken waar in hun noden kan voorzien worden en dat ze terug thuis raken. 
Onvoldoende bereikbaarheid kan leiden tot sociale uitsluiting. Bij basisbereikbaarheid gaat het niet om 
hoeveel kilometer iemand kan afleggen, wel over welke bestemmingen en activiteiten iemand kan 
bereiken. 

 
3. De Lijn 

Bij basisbereikbaarheid staat het kunnen bereiken van bestemmingen centraal: Het is gericht op het 
bereikbaar maken van bestemmingen in steden en kernen voor een zo groot mogelijk aantal 
daadwerkelijke reizigers met een optimale inzet van middelen. Het gaat om centraal gelegen 
tewerkstellingsplaatsen, scholen, winkels, ziekenhuizen en andere attractiepolen voor het publiek. 
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C. CD&V-definitie 
 

Bij basisbereikbaarheid staat het kunnen bereiken van bestemmingen centraal: Het is gericht op het bereikbaar 
maken van bestemmingen voor de reizigers met een optimale inzet van middelen, waar ook in Vlaanderen. 
Die inzet van middelen kan variëren van maatwerkvervoersregio tot maatwerkvervoersregio afhankelijk van de 
noden. 
Bij basisbereikbaarheid gaat het niet om hoeveel kilometer iemand kan afleggen, wel over welke bestemmingen 
en activiteiten iemand kan bereiken. 

 
 
We komen tot de CD&V-definitie door de volgende aspecten mee in rekening te brengen: 
 

 Voor CD&V blijft het STOP-principe een belangrijke toetssteen bij mobiliteitsdiscussies. Het multimodaal 
ontsluiten van hoofdhaltes is één ding, maar ook de optimale integratie van verschillende 
transportnetwerken is belangrijk. 

 Het co-modale verhaal. OV is meer dan trein, metro, tram en bus. Taxi’s, deelwagens, (elektrische) 
deelfietsen, …: het kan allemaal deel uitmaken van het OV-concept dat een geïntegreerde verplaatsing van A 
naar B invult. 

 Basisbereikbaarheid moet minstens even solide zijn als basismobiliteit. Zowel als concept als op het terrein. 
Wij vinden ontsluiting van de minder dens bewoonde gebieden primordiaal als opdracht van de 
overheid/overheden in Vlaanderen. Het verschil met basismobiliteit is dat we nu eerder vanuit 
bestemmingen zouden moeten gaan denken. In woon-werk- en woon-school-verkeer denken we dan bvb 
aan de havens (of andere industrieterreinen), maar we denken ook aan andere bestemmingen zoals 
recreatieve, socio-culturele, … (ziekenhuizen, rusthuizen, kerkhof, …) 

 Deze taak mag niet op de schouders van de lokale besturen afgewenteld worden. Zeker niet financieel 
(maar daarom ook niet volledig organisatorisch).  

 De alternatieven bij de kwaliteitsvolle complementaire diensten kunnen ook de deur openen naar 
tewerkstelling voor kwetsbare groepen. Zo zou men allerhande vormen van sociale activering, 
werkplekleren, tijdelijke werkervaringen, … kunnen inschakelen in het collectief georganiseerd vervoer. Dat 
is alleszins een betere oplossing dan het tegemoetkomen aan de mobiliteitsvraag van het platteland door te 
schuiven naar vrijwilligers. Wij geloven sterk in vrijwilligerswerk, maar vinden dat écht vrijwilligerswerk niet 
inhoudt dat vrijwilligers duidelijk gedefinieerde overheidstaken moeten doen. De overheid moet openbaar 
vervoer inrichten en basismobiliteit/basisbereikbaarheid garanderen en daarbij mag men niet de 
verantwoordelijkheid en het werk bij vrijwilligers leggen. Vandaag de dag zien we ook dat het steeds 
moeilijker is om vrijwilligers te vinden, het inschakelen van sociaal kwetsbare groepen is dan ook een goed 
alternatief. 

 Wij wensen niet dat De Lijn in zijn huidige vorm verdwijnt. Er kan overleg gevoerd worden op niveau van 
maatwerkvervoersregio’s over een optimale inzet en afstemming, maar een opsplitsing/liberalisering van de 
organisatie als geheel gaat ons veel te ver. 

 Vervoer voor personen met een beperking is per definitie deur-halte of zelfs deur-deur. Moeten we 
daarom een duidelijk onderscheid behouden tussen gehandicapteninitiatieven en de ‘kwaliteitsvolle 
complementaire diensten’? Evidente win-wins mogen we niet laten liggen. 
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Wat openbaar vervoer as such betreft, zien we een hiërarchisch gestructureerde vervoerstrap. 

 
1. Een geïntegreerd aanbod van de NMBS: 

In een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk vormt het spoor de ruggengraat.  
2. Een hierop voortbouwend kernnet en aanvullend net van De Lijn 

Er wordt gestreefd naar een complementariteit waardoor het aanbod (lijnen en dienstregeling) van het 
stads- en streekvervoer van De Lijn meer aanvullend is en goed gericht is op het treinvervoer.  

3. Een geoptimaliseerd geheel van kwaliteitsvolle complementaire diensten  
Er wordt een combinatie uitgewerkt van pendeldiensten, , taxi’s, dorpsbussen, autodelen, … en dit aan een 
aanvaardbare kostprijs. Hiermee wordt een diverse en gedifferentieerde vervoersvraag ingevuld door middel 
van een halte-halte aanbod, uitgewerkt voor specifieke doelgroepen en belangrijke maatschappelijke 
functies die men niet met het geregeld vervoer kan bedienen. Dit aanbod voert men voornamelijk met 
kleinere voertuigen en innovatieve systemen uit.  

4. Naast bovenstaand halte-halte aanbod bestaande uit verschillende niveaus blijft een aanvullend specifiek 
aanbod van gecompenseerd vervoer voor personen met een handicap dat deur tot deur vervoer omvat, 
noodzakelijk. 

 
Naast deze hiërarchie volgen we ook de opsplitsing die De Lijn zelf ziet binnen haar net. 
De Lijn deelt haar netwerk/service level op in meerdere lagen: 
 
1. Kernnet: ‘Het kernnet vormt de bovenste laag met de sterke potentieelhoudende assen. Het kernnet wil 

duurzame mobiliteit versterken en wil ruimtelijk structurerend werken in de richting van de gewenste 
ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Dit gebeurt door een performant aanbod te voorzien voor de 
voorstedelijke en de intrastedelijke structurele verplaatsingsnoden en door kernen met elkaar te verbinden 
en de belangrijke attractiepolen in de kernen te bedienen. Zo vergroot de bereikbaarheid van onze kernen. 

2. Functioneel net: bijkomende functionele ritten die inspelen op specifieke potentieelhoudende 
verplaatsingsstromen op welbepaalde momenten (schoolbussen, ritten voor pendelaars). Is een 
onderscheiden deel van het aanvullend Net. 

3. Aanvullend net: dit Net zorgt voor ontsluiting en toevoer naar het hogere net (m.i.v. het treinnet). Dit 
bestaat uit vaste lijnen, hoofdzakelijk ontsluitend. 

4. Alternatieve vervoersoplossingen: de combinatie van bovenstaande netten laat verschillende plaatsen 
onbediend. Alternatieve vervoersoplossingen moeten de bereikbaarheid ook hier verder verhogen. 
Initiatieven die inspelen op lokale noden en op lokale opportuniteiten moeten de bereikbaarheid op een 
kostenefficiënte wijze verhogen. 

 
CD&V  wil een herziening van het bestaande net in functie van de hierboven geschetste opdeling. 
 

 Een concreet voorbeeld is terug te vinden in de studie ‘regionet Leuven’ (Buur)2 en het daaropvolgende 
strategische planningsproject ‘Regionet Oost-Brabant’ (Provincie vlaams-Brabant). Zij illustreren perfect wat 
dit zou kunnen gaan betekenen. (zie figuren als bijlage van deze nota). 

 Dergelijke hertekening van het net heeft ook belangrijke gevolgen voor het uitzicht en de functie van de 
haltes. Haltes op het kernnet (andere kunnen gewoon eenvoudige stopplaatsen blijven) moeten dan 
multimodale knooppunten (bijv. ook aanknopend op functionele fietsroutenetwerken) worden met 
minstens een goed uitgeruste fietsenstalling (bij voorkeur met laadmogelijkheden voor e-bikes), ook de 
nodige parkeerplaatsen. Deze haltes moeten ook zo uitgerust zijn dat ze integraal toegankelijk zijn. 
(Verhoogde opstapplaatsen in combinatie met toegankelijk rollend materieel zodat ook mensen met een 
beperking rechtstreeks en zelfstandig (dus zonder voorafgaande reservaties, …) gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer). Voor de financiering en de inrichting van die multimodale ‘knooppunt-haltes’ wordt 
De Lijn best alleen verantwoordelijk.  

                                                           
2
 http://regionetleuvenbe.webhosting.be/extra/ 
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 Voor een goed begrip, het allergrootste deel van het ‘streekvervoer’ blijft de verantwoordelijkheid van De 
Lijn. Het kernnet en de aanvullende lijnen zijn immers streekvervoer. Met de ‘alternatieve 
vervoersoplossingen’ of de ‘kwaliteitsvolle complementaire diensten’ bedoelen we de spreekwoordelijke 
‘last mile’ voor die stukken Vlaanderen waar geen ‘aanvullend net’ georganiseerd wordt. 

 

De slides in bijlage werden maken deel uit van presentatie Regionet Leuven en verduidelijken  visueel. 

 
 
Maar welke worden die alternatieve vervoeroplossingen? Vanaf welk niveau van vraag? Wie doet de regie? Wie 
gaat dit uitvoeren en wie zal het betalen? 
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Geconcretiseerd: het driekhoeksvraagstuk 

 
De discussie gaat in essentie over drie zaken als we het hebben over het serviceniveau dat we willen we 
realiseren in de moeilijk ontsloten gebieden: 
- Quid kwaliteitsvolle complementaire diensten?  
- Wie doet de regie?   
- Wie betaalt? 

 
Deze 3 vragen zitten als het ware in een driehoeksverband. Een antwoord op één vraag beïnvloedt immers de 2 
andere vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Quid kwaliteitsvolle complementaire diensten? 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het geregeld, regulier vervoer (NMBS, De Lijn), en anderzijds 
het vervoer op maat op basis van een aanvaarbare kostprijs. Wanneer de kostprijs per reizigersrit niet kan 
verantwoord worden, kan worden overgeschakeld op vervoer op maat. 
Een minimale kostendekkingsgraad zou een norm kunnen worden voor het al dan niet invoeren van een 
‘aanvullende buslijn’. Waar geen aanvullende lijnen zijn, kan gebruik gemaakt worden van kwaliteitsvolle 
complementaire diensten.  
In het kader van een geïntegreerde aanpak wordt een combinatie uitgewerkt van pendeldiensten, taxi’s, 
dorpsbussen, autodelen, deelfietsen, peer-to-peerinitiatieven, … en dit aan een aanvaardbare kostprijs. Hiermee 
wordt een diverse en gedifferentieerde vervoersvraag ingevuld door middel van een halte/halte-aanbod, 
uitgewerkt voor specifieke doelgroepen en belangrijke maatschappelijke functies die men niet met het geregeld 
vervoer kan bedienen. Dit aanbod voert men voornamelijk met kleinere voertuigen en innovatieve systemen uit. 
Het onderkennen van en het stimuleren van de e-bike evoluties maakt onmiskenbaar deel uit van de mogelijke 
antwoorden op deze vervoersvragen. Multimodale knooppunten betekent absoluut ook de modi stappers en 

Kwaliteitsvolle 
complementai

re  
diensten 

Wie is 
regisseur? 

Wie betaalt? 
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trappers. Nederlands onderzoek stelde vast dat het (slechts!) 7,5% van de tijd regent of sneeuwt.3 Voor wie in 
staat is om te fietsen is de fiets dus een absolute optie voor ‘the last mile’. Ook fietsdeelinitiatieven (blue bike, 
Villo, …) kunnen een deel van de transportvragen mee helpen beantwoorden. Stimulerende beleidsmaatregelen 
zijn dus sowieso nodig, niet enkel binnen de thematiek basismobiliteit, maar in heel de maatschappelijke discussie 
rond het mobiliteitsvraagstuk. 
Om teveel overstappen te vermijden wordt maximaal getracht de vervoersvrager te verbinden met een 
hoofdhalte op het Kernnet.  
Naast bovenstaand halte/halte-aanbod bestaande uit verschillende niveaus blijft een aanvullend specifiek aanbod 
van gecompenseerd vervoer voor personen met een beperking dat deur-tot-deurvervoer omvat, noodzakelijk. 
Hoewel dit gerust mee onder de regiekoepel kan genomen worden als dit synergieën oplevert. 
 

B. Wie betaalt de kwaliteitsvolle complementaire diensten? 
 

De Lijn werd door het decreet basismobiliteit geconfronteerd met grote uitdagingen die veel investeringen 
vroegen. We spreken dan niet enkel over het budget belbussen. Ook in de uitwerking van de reguliere lijnen 
moest immers rekening gehouden worden met de eisen van het decreet.  
Er moet een berekening gemaakt worden van de kostprijs van het decreet basismobiliteit. Een groot deel  van 
de werkingsmiddelen die naar basismobiliteit gingen moeten gaan naar de kwaliteitsvolle complementaire 
diensten. De rest moet geïnvesteerd worden in  het Kernnet en het Aanvullend Net. 
Het bedrag dat naar de kwaliteitsvolle complementaire diensten gaat, wordt best weggehaald uit de dotatie 
van De Lijn en verdeeld over de verschillende maatwerkvervoersregio’s. 
Hoewel extra investeringen door lokale overheden niet kunnen uitgesloten worden, kan het niet de bedoeling zijn 
dat deze omslag een doorschuifoperatie wordt. Aan de andere kant worden vandaag ook al door vele lokale 
besturen vormen van vervoer ingericht. Ook dit aanbod moet mee geïntegreerd worden in de kwalitatieve 
complementaire diensten. 
In alle geval mag het tarief voor de aanvullende complementaire diensten niet afhankelijk zijn van welk 
vervoersmiddel naar de vervoersvrager gestuurd wordt en blijven sociale tarieven noodzakelijk om 
vervoersarmoede tegen te gaan. 
 

C. Wie is regisseur van de kwaliteitsvolle complementaire diensten? 
 

De taak van de regisseur bestaat er in om op een transparante manier het openbaar vervoersysteem te 
organiseren en te garanderen dat dit voldoet aan de vooropgestelde criteria en aan de behoeften van de 
gebruiker. Dit vraagt om een holistische benadering van het openbaar vervoerssysteem waarin vele 
vervoermiddelen en diensten voor verschillende doelgroepen door publieke en private vervoersaanbieders 
worden aangeboden. In de praktijk zullen verschillende actoren (gedeelde mobiliteit, de taxisector, andere 
vormen van collectief vervoer, bijzonder geregeld vervoer, minder mobielen centrales, enz. maar misschien ook 
zorgaanbieders, ocmw’s, lokale besturen die dit wensen) dit openbaarvervoersysteem uitvoeren. De regisseur is 
dus als het ware een mobiliteitsmakelaar. De regierol wordt best uitgevoerd door een neutrale speler. Zeker niet 
door 1 vervoeraanbieder. 
 
Lokale besturen zijn an sich te klein om de regierol op te nemen. Het provinciale niveau zal allicht te hoog zijn. 
De regierol wordt daarom best op niveau van logische maatwerkvervoersregio’s georganiseerd (bijv. volgens de 
geografische omschrijvingen van de vervoersregio’s bij De Lijn). 
In het kader van de strijd tegen bestuurlijke verrommeling, wordt best gekeken naar mogelijke synergiëen met 
andere vormen van bovenlokale samenwerking. 
 
De maatwerkvervoersregio kan, naast lokale besturen en gebruikers, vertegenwoordigers tellen van de 
verschillende vervoersaanbieders (en misschien zelfs vragers). Net zoals bijvoorbeeld De Lijn participeert in Blue 

                                                           
3
 http://www.knmi.nl/cms/content/24936/neerslagduur 
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Bike of Cambio.  Maar dit hoeft zeker niet beperkt te blijven tot overheden. Taxibedrijven die via een formele 
procedure, partner worden in deze kwaliteitsvolle complementaire diensten kunnen zeker ook in het bestuur 
worden opgenomen. Samenwerking met de private sector kan zorgen voor een win-win, hogere efficiëntie en 
meer kostenbewustzijn. 
 
De maatwerkvervoersregio’s krijgen zo een hybride statuut. Ze kunnen aanbevelingen doen aan De Lijn inzake 

kernnet en aanvullend net, maar staan zelf in voor het aanbod van de kwaliteitsvolle complementaire diensten. 

De maatwerkvervoersregio’s moeten een lichte transparante structuur vormen. Of ze het eigenlijke 

telefoondesk- coördinatiewerk zelf doen of uitbesteden doet niet terzake. 

Ze kunnen qua opdracht allicht het best vergeleken worden met de MAV’s vandaag. Het is niet uitgesloten dat 
MAV’s op termijn opgaan in de maatwerkvervoersregio’s. Momenteel moet basisbereikbaarheid echter nog 
volledig uitgewerkt worden. Het kan dus niet dat de MAV’s nu zouden sneuvelen door een concept dat nog 
uitgewerkt moet worden. CD&V dringt daarom aan op een verderzetting van het MAV-project in alle 5 de 
provincies mèt structurele financiering. Als op termijn blijkt dat nauwere samenwerking met de 
maatwerkvervoersregio’s nuttig kan zijn, is dit echter niet uitgesloten. 
 

D.  Link met Ruimtelijke Ordening  
 
De link tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening komt in deze thematiek prominent in beeld. De diffuse, in het 
beste geval organisch gegroeide, RO in Vlaanderen stelt ons voor een aantal mobiliteitsvraagstukken. Vragen die 
elders in Europa enkel gesteld worden in de geografisch écht perifere gebieden. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen betekende een omslag, maar die omslag is nog niet volledig voltooid. In het beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, dat momenteel wordt voorbereid, wordt het concept van vervoersknooppunten al prominent 
toegevoegd aan de criteria voor ontwikkeling van nieuwe woongebieden. Verder wordt de strikte scheiding van 
functies, met extra vervoersvragen tot gevolg, ook sterk genuanceerd. 
Nieuwe ontwikkelingen gebeuren best op locaties waar een kostenefficiënt, sociaal en duurzaam antwoord kan 
geboden worden op de vervoersvragen die mensen sowieso hebben.  
Deze punten zijn sterk uitgewerkt in de studie/het project regionet Leuven/regionet Oost-Brabant. Ook het 
‘Manifest voor een betere samenhang tussen mobiliteit, stad en regio’ van de VRP werkt dit sterk uit.4 

 
 

E. Conclusie 
 
 De kostprijs van het decreet basismobiliteit moet kenbaar gemaakt worden. Deze middelen moeten 

tweezijdig benut worden. Enerzijds voor de versterking van het kernnet om het openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken en het aandeel OV in de verplaatsingen te doen toenemen. Anderzijds voor het 
investeren in kwaliteitsvolle complementaire diensten die op maat van elke vervoersregio ingericht moeten 
worden. 

 De Lijn blijft als enige bevoegd voor het kern- en aanvullend net. Voor de andere diensten zullen 
maatwerkvervoersregio’s bevoegd worden. 

 Maatwerkvervoersregio’s zijn hybride besturen waar overheden, vervoervragers en vervoeraanbieders 
samenkomen.  Ze richten een aanbod van vraaggestuurd vervoer in, gebruikmakend van een waaier aan 
mogelijke vervoersdiensten, met als doel mensen zo snel mogelijk op het kernnet te brengen.  

 De maatwerkvervoerregio fungeert als neutrale mobiliteitsmakelaar. 

 De transitie van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid moet geleidelijk gebeuren. Belbussen kunnen niet 
afgeschaft worden alvorens een volwaardig alternatief operationeel is. 

 In een correcte tarifering blijft een sociale diversificatie noodzakelijk. 
 

                                                           
4
 http://www.vrp.be/nl/manifest-mobiliteit/ 
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F. Bijlagen 
De bijgevoegde slides geven een goed beeld van hoe een hiërarchisch gestructureerd OV-netwerk er zou kunnen gaan uitzien. 
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Op de figuur boven links zien we hoe de buslijnen vandaag door een gebied gaan. Rechts zien we een schematische weergave van Kernnet (Stamlijnen) èn Aanvullend 
Net. Dus reguliere vaste lijnen die inwoners zo snel mogelijk naar het Kernnet brengen of de van het Kernnet naar bestemmingen lopen. De kwaliteitsvolle 
complementaire diensten zouden dan de ruimtes tussen de ‘takken’ moeten afdekken om zo tot een gebiedsdekkend verhaal te komen. 

 


