
VERVOERREGIO GENT

15 vervoerregio’s
Volgens het principe van ‘basismobiliteit’ had iedere Vlaming tot voor kort op enkele honderden 
meters van zijn deur een bus- of tramhalte, ook als hiervoor geen vraag was. Met de invoering 
van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ wil de Vlaamse overheid het mobiliteitsaanbod beter 
afstemmen op de vervoersvraag van de reiziger en op de reële vervoerstromen.

Hiervoor wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s, met een belangrijke rol voor de lokale 
besturen. Binnen elke vervoerregio wordt wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat 
plan legt de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op 
lange termijn vast. Het speelt in op de huidige en toekomstige mobiliteitsuitdagingen van de 
regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit, legt de link met het ruimtelijk beleid en stelt 
maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid 
voor.

Vervoerregio Gent
De vervoerregio Gent bestaat uit 23 gemeenten. Andere vaste partners binnen de vervoerregio 
Gent zijn: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), afdeling Maritieme Toegang 
(AMT),  het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Infrabel, NMBS, De Lijn, De Vlaamse Waterweg 
(DVW), Intercommunale Veneco, de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Omgeving, North 
Sea Port en de Werkvennootschap.
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Elke vervoerregio wordt aangestuurd door een 

vervoerregioraad waarin de lokale besturen en 

verschillende partners vertegenwoordigd zijn. De 

vervoerregioraad is een permanent orgaan dat de 

invulling van basisbereikbaarheid bewaakt en het 

voorbereidend werk van de werkgroep rond het 

regionaal mobiliteitsplan bekrachtigt. Bovendien 

bepaalt de vervoerregioraad hoe bedrijven, 

organisaties, kennisinstellingen en burgers betrokken 

worden in het regionale mobiliteitsbeleid.

VERVOERREGIORAAD

www.vervoerregiogent.be



Waar is de vervoerregio nu mee bezig?

Op korte termijn onderzoeken de gemeenten en partners van de vervoerregio samen met 
het consortium van studiebureau’s het Nieuwe Openbaar Vervoerplan dat de Lijn voorstelt. 
Elke vraag van de gemeenten over de nieuw voorgestelde lijnen wordt geëvalueerd vanuit 
verschillende leidende principes. Op basis daarvan wordt een definitief plan uitgewerkt. 
De goedkeuring hiervan door de vervoerregioraad is voorzien in de zomer van 2020. De 
concrete invulling van de routes op straatniveau en bijhorende haltes gebeurt pas daarna. 
Vanaf december 2021 wordt het nieuwe openbaar vervoerplan effectief ingevoerd.

Korte termijn

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie van de gemeenten en partners 
van de vervoerregio vast voor de lange termijn, en dat voor alle vervoersmodi. Het plan doet 
uitspraken over de mobiliteitsuitdagingen en -doelen van de regio voor zowel personen- 
als goederenvervoer en stelt acties voorop voor een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer. 
Het mobiliteitsplan van de regio heeft een tijdshorizon van 10 tot 30 jaar. De opmaak ervan 
verloopt in verschillende stappen. Als alles vlot verloopt wordt het regionale mobiliteitsplan 
afgerond in het najaar van 2021.

Na afronding van het regionaal mobiliteitsplan zal de vervoerregio de concrete uitvoering 
van de in het mobiliteitsplan geformuleerde acties ondersteunen en opvolgen.
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In het kader van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan organiseert de vervoerregio 
tweemaal een mobiliteitsforum. Betrokkenen die het proces nauwer willen volgen en 
tijd kunnen maken om vanuit hun expertise dieper in te gaan op bepaalde thema’s en 
onderzoeksvragen, kunnen later in het proces aansluiten in mobiliteitsateliers.  Daarnaast 
kunnen burgers ideeën en bedenkingen aan hun lokale besturen meegeven of ingeven in 
een digitaal platform dat binnenkort gelanceerd wordt: 
www.gent.vervoerregio.net.

Participatie



Zes mogelijke ambities voor een toekomstbestendige mobiliteit

Wat willen we bereiken met het regionale mobiliteitsplan? Onderstaande voorstellen 
vormen de basis om na te denken over de ambities van de vervoerregio van Gent.

Betrouwbare mobiliteit

ZES MOGELIJKE AMBITIES

EEN ATTRACTIEVE REGIO1
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EEN GEZONDE REGIO2

Hoge verblijfskwaliteit

EEN BEREIKBARE REGIO3

EEN KLIMAATGEZONDE REGIO4

EEN INNOVATIEVE REGIO5

EEN WELVARENDE REGIO6

Meer actieve mobiliteit

Lager energieverbruik

Minder verkeersongevallen Mobiliteitshinder verminderen

Efficiënt vervoer Intelligent ruimtegebruik Selectieve bereikbaarheid Aandacht voor vervoersarmoede

CO2 -reductie Klaar voor klimaateffecten

Ruimte voor nieuwe 
mobiliteitsvormenSlimme combimobiliteit

Economie duurzaam versterken Tewerkstelling op bereikbare 
locaties

Technologische vernieuwing

Comfortabel vervoer



Principes basisbereikbaarheid

Samen met de lokale besturen en hun inwoners onderzoeken we wat de werkelijke  
verplaatsingsnoden zijn en hoe we het aanbod van de verschillende 
vervoersvormen (openbaar vervoer, deelauto’s en -fietsen, etc.) binnen de 
budgettaire mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen organiseren.

VERPLAATSINGSNODEN ALS VERTREKPUNT1

De Vlaamse overheid wil het openbaar vervoer maximaal concentreren op de 
belangrijke verkeersassen in elke regio. Dit systeem kan alleen goed functioneren 
als de reiziger makkelijk de overstap kan maken van het ene naar het andere 
vervoersmiddel. Enkele voorbeelden zijn: van bus of van trein op de (electrische) 
fiets, de deelfiets of deelstep, de auto of deelauto, carpool, taxi,…

COMBINEREN VAN VERSCHILLENDE VERVOERSMIDDELEN

We onderzoeken hoe het openbaar vervoer, het wegennet, de fietsenroutes en de 
waterwegen kunnen samenvlechten tot een overzichtelijk gelaagd netwerk.

EEN GELAAGD NETWERK VAN VERVOERSMOGELIJKHEDEN

Mobiliteit overstijgt gemeentegrenzen. De 300 Vlaamse gemeenten worden 
samengebracht in 15 vervoerregio’s. Elke regio wordt aangestuurd door een 
vervoerregioraad die instaat voor de opmaak en het uitrollen van een eigen 
regionaal mobiliteitsplan voor het personen- en vrachtverkeer.

EEN REGIONALE AANPAK

“Hoe geraak ik snel en veilig van punt A naar punt B : met de fiets, de trein, de 
bus of de auto?” Nadenken over mobiliteit gaat ook over het vastleggen van de 
‘geschikte’ locaties voor bedrijven, woningen, ect... Maar ook over het aanbod 
van wegen en andere verkeersinfrastructuren en de inrichting ervan. Zorgen 
voor een betere doorstroming voor de auto, de bus, de tram en de fiets is de 
opdracht.

VLOTTE DOORSTROMING MOGELIJK MAKEN

Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zet maximaal in op duurzame 
vervoersmiddelen. De opmaak van de regionale mobiliteitsplannen is de kans 
bij uistek om deze omslag te realiseren. 

INZETTEN OP DUURZAME VERVOERSMIDDELEN

Ook de informatie- en communicatietechnologie kunnen worden ingezet om 
verplaatsingen veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken.

INZETTEN OP INNOVATIE

In functie van verkeersveiligheid wordt aangepakt op een goede mix van kordate 
handhaving, investeringen in de infrastructuur en verkeerseducatie.

VERKEERSVEILIGHEID AANPAKKEN
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Het Vlaamse mobiliteitsbeleid gaat uit van acht basisprincipes. 
Als je deze acht principes samenlegt, spreken we van basisbereikbaarheid.

Acht basisprincipes

Vraaggericht en efficiënt

Gelaagd netwerk

Combimobiliteit

Inbedding in ruimtelijk kader

www.vervoerregiogent.be 



Principes basisbereikbaarheid 
voor het openbaar vervoer

Het nieuwe net ambieert een hogere kwaliteit 
op specifieke assen door het verhogen van de 
frequentie en betrouwbaarheid. Omrijroutes 
worden maximaal vermeden en de garantie 
van doorstroming op de assen is prioritair.

Eén hoofdlijn per traject, 
aanvullend net werkt voedend

Hogere frequentie en 
betrouwbaarheid 
op primaire assen

 Geen concurrentie 
met trein

Verschillende buslijnen worden 
gecombineerd in één sterke lijn met een 
hoge frequentie en betrouwbaarheid. Het 
aanvullend net voedt deze hoofdas. Dat 
verhoogt de leesbaarheid voor de reiziger.

Het treinnet is de ruggengraat van het 
openbaar vervoernet. Waar het aanbod 
van de NMBS voldoende hoog is om aan 
de vervoersvraag te voldoen, wordt geen 
aanbod voorzien vanuit het kernnet of 
aanvullend net. Waar het aanbod van de 
NMBS onvoldoende is, kan een aanvullende 
lijn ingetekend worden.

Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer. 

Het kernnet is aanvullend aan het treinnet en vangt de hoge 
vervoersvraag op tussen grote kernen en bijgevolg op de grote 
assen. De bussen van het kernnet verbinden de grote (woon)
kernen en de centraal gelegen attractiepolen.   

Het aanvullend net bestaat uit lijnen die het kernnet aanvullen 
waar er een duidelijke verplaatsingsstroom is. Dit net heeft een 
uitdrukkelijke aanvoerfunctie van en naar lijnen van het kernnet 
en treinnet. Tot slot vallen ook de zogenaamde functionele lijnen 
in het kader van woon-werkverkeer en woon-schoolvervoer onder 
dit net. 

Het vervoer op maat speelt in op specifieke, lokale en individuele 
vervoersvragen van personen die geen toegang hebben tot de 
andere drie lagen van het openbaar vervoer. Voorbeelden hiervan 
zijn (pendel)bussen, maar ook deelfietsen, deelauto’s en collectieve 
taxi’s behoren hiertoe.

Eén van de acht principes van basisbereikbaarheid geeft aan dat we bij de organisatie van het 
openbaar vervoer vertrekken van een netwerk van vervoersmogelijkheden. Dit betekent dat het 
openbaar vervoer zal bestaan uit een gelaagd model van netwerken die elkaar aanvullen.

www.vervoerregiogent.be 



Leidende principes voor de opmaak 
van het openbaar vervoerplan 2020

Op korte termijn wordt het openbaar vervoerplan opgemaakt vanuit een budgetneutraal kader en staat voor het budget waarmee vorm wordt 
gegeven aan het nieuwe OV-netwerk. Dat betekent dat niet alle gewenste verbindingen ook altijd gemaakt kunnen worden. Om objectieve keuzes te 
kunnen maken, werden door de steden en gemeenten samen met de andere leden van de vervoerregio een aantal leidende principes uitgewerkt. 

Het liggen binnen de administratieve 
grenzen van een stad of gemeente geeft niet 
automatisch recht op een busverbinding 
naar de hoofdgemeente. De bovenstaande 
drie vragen blijven gelden. Vraagafhankelijk 
georganiseerd vervoer bv. een bus op reservatie 
is wel mogelijk in het kader van vervoer op 
maat. 

Bediening woonwijken en kernen

Bijkomende verbindingen of afwijkingen op de 
routes  naar bedrijventerreinen en 
attractiepolen zijn enkel wenselijk indien:

• er gedurende de hele dag voldoende vraag is;
• dit slechts beperkt leidt tot extra reistijd voor 
andere reizigers;
• het gaat om attractiepolen met een grote 
maatschappelijke functie (bv. ziekenhuizen). 
Autogerichte locaties waar de bus niet kan 
concurreren met de wagen zijn niet prioritair; 
• de inrichting van het bedrijventerrein en 
efficiente bediening mogelijk maakt.

Vraagafhankelijk georganiseerd vervoer bv. een 
pendelbus is wel mogelijk in het kader van 
vervoer op maat.

Doorstroming

De avondbediening kan worden uitgebreid 
wanneer er op jaarbasis voldoende vraag is. 
Tewerkstelling, avondopleidingen en cultuur 
vormen argumenten om extra avondbediening 
te voorzien voor verbindingen waarvoor de 
fietsafstand te groot is. Tijdens de week 
streven we hierbij naar een aanbod tot 23u, 
tijdens het weekend tot 24u.  

Daarnaast gelden per type busverbinding een aantal bijzonder regels

OV

OV

woonwijk

woonwijk

woonwijk

Fiets
Voet
VOM

Bij de bediening van woonwijken en kernen 
kan ondanks een negatief antwoord op één
van bovenstaande vragen toch een buslijn 
worden voorzien indien deze nog meer 
potentieel heeft dan de voorziene lijn en 
maar een beperkte bijkomende reistijd 
met zich mee brengt. 

Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te 
maken als alternatief voor de wagen is een 
goede doorstroming absoluut noodzakelijk. 
Pas wanneer een busrit even snel of sneller 
is dan de rit met de wagen, kan de bus de 
concurrentie met de wagen aangaan. Daarom 
worden voor sommige buslijnen vrije busbanen 
en elektronisch gestuurde lichten voorzien. De 
voorrang wordt hierbij gegeven aan routes 
van bussen met het grootste aantal 
reizigers.

Bediening bedrijventerreinen en 
attractiepolen

Korte termijn: budgetneutraal kader

1
Voldoet de gevraagde buslijn of de gewenste routewijziging aan de 
principes basisbereikbaarheid voor de organisatie van openbaar 
vervoer?

2 Is er voldoende vraag (potentieel) om deze buslijn rendabel te 
maken?

3
De fiets (wegens te grote afstand of onveilige route) of een com-
binatie van bus en fiets zijn geen haalbaar alternatief voor deze 
buslijn of gewenste routewijziging?

Verbinding deelgemeenten en 
hoofdgemeenten

Avondbediening

?

bedrijvensite

OV

?

?

???

bedrijvensite

kern

kern

?

?

ziekenhuis

attractiepool

In eerste instantie moeten er drie vragen 
positief beantwoord worden om een 
klassieke buslijn te voorzien.

EEN BUSLIJN VOORZIEN?
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Bij de bediening van een treinstation is de 
aansluiting van groot belang waardoor 
de doorstroming van lijnen die de 
treinstations bedienen gegarandeerd moet 
worden. Daarnaast is het belangrijk om in te 
zetten op de kortste verbinding tussen het 
station en de kern of de attractiepool.

Treinstations


