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De kempen heeft als eerste vervoerregio een goedgekeurd plan voor 

openbaar vervoer 

 

HET NIEUWE VERVOERPLAN KAN EEN GROEI OPLEVEREN VAN HET BUSVERVOER IN DE KEMPEN MET 11 TOT 12%  

 

De Kempen bewijst haar sterkte als regio door als eerste vervoerregio in Vlaanderen een consensus te 

bereiken over de voorstellen van kernnet en aanvullend net. Een pluim op de hoed van de Kempense 

lokale besturen, De Lijn en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Hiermee is immers 

de eerste belangrijke stap gezet in de uitbouw van een meerlagig openbaarvervoeraanbod in onze 

regio. 

 

Het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen staat voor uitdagende veranderingen. Voor de inrichting van het 

openbaarvervoerlandschap stapte de Vlaamse Regering af van het principe van basismobiliteit naar het 

vraaggestuurde model van basisbereikbaarheid. Voortaan wordt het vervoeraanbod georganiseerd per 

vervoerregio, waarin de gemeenten meer inspraak krijgen in hoe het collectief vervoer plaatselijk vorm 

krijgt. Dit was al langer een belangrijke verzuchting van de gemeenten in hun samenwerking met De 

Lijn. In de vervoerregio beslissen de gemeenten mee over het uittekenen van de onderste lagen van 

het vervoeraanbod (aanvullend net en vervoer op maat); voor de tweede laag, het kernnet, hebben ze 

een adviserende stem. Belangrijk hierbij is dat de hervorming naar basisbereikbaarheid budgetneutraal 

dient te verlopen, wat het voor de vervoerregioraad tot een uiterst moeilijke evenwichtsoefening maakt 

om met het huidige budget te komen tot een gedragen vervoerplan voor de regio. 

   

EEN INTENSIEF PROCES MET VEEL DIALOOG EN ONDERLINGE SOLIDARITEIT 

Op het einde van de zomer van 2019 maakte De Lijn haar voorstel voor kernnet en aanvullend net voor 

de Kempen bekend. Na tal van informatierondes voor de gemeentebesturen konden deze besturen 

feedback geven op de voorstellen. Vervolgens zocht De Lijn samen met de gemeenten naar oplossingen 

voor terechte bezorgheden van de besturen en paste zij haar voorstellen aan. Daarbij werden de 

gehanteerde principes m.b.t. basisbereikbaarheid en de objectiverende methodiek steeds consequent 

doorgetrokken. Uitgaande van deze enige haalbare en faire werkwijze werden de plannen nog verder 

verfijnd tot een degelijk consensusvoorstel. Dit uiterst zorgvuldig gevoerd proces resulteerde in een 

openbaarvervoerplan dat tijdens de vervoerregioraad op 18 februari 2020 het principieel akkoord kreeg 

van de Kempense lokale besturen: zij gaven positief advies over het kernnet en keurden het aanvullend 

net voor de Kempen goed. 

De goedkeuring van het openbaarvoerplan was verre van evident. De Kempen is immers één van de 

grootste vervoerregio’s in Vlaanderen en bovendien heeft elk gemeentebestuur een vetorecht. Het is 

dan ook dankzij de inspanningen van alle partners (gemeenten, De Lijn en MOW) en de solidariteit 

onder de Kempense gemeentebesturen dat er een door alle gemeenten gedragen plan op tafel is komen 

te liggen. Wederzijds begrip en het samen blijven vooropstellen van het algemeen belang boven lokale 

bekommernissen waren cruciale elementen in het slagen van dit proces. 

 

GOEDKEURING NIET ZONDER VOORWAARDEN 

Als eerste vervoerregio in Vlaanderen met een goedgekeurd openbaarvervoernet heeft de Kempen een 

stevig mandaat om samen verder te werken en de druk hoog te houden op andere overheden om een 

kwaliteitsvolle mobiliteit in de regio te realiseren.  
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De vervoerregioraad stelde een aantal duidelijke voorwaarden bij het positieve advies over het kernnet: 

 Voldoende financiële ruimte voor het aanvullend net en het vervoer op maat 

 Kwaliteitssprong van het spoornet in overleg met de gemeenten en vervoerregio 

(dienstregeling, uitrusting en beleid). 

 Afstemming tussen trein- en busnet 

 Afstemming tussen aangrenzende vervoerregio’s, in het bijzonder met doorstroming van lijnen 

naar belangrijke hubs, mobipunten, attractiepolen of bestemmingen buiten onze grenzen. 

Concrete punten zijn o.a.:   

Kwaliteitsvolle overstap en aansluiting in station Noorderkempen 

Kwaliteitsvolle overstap en aansluiting in hub Malle 

Sneldiensten tot Rooseveltplaats 

 Klantgerichte afstemming tussen de verschillende vervoerlagen op vlak van regelmaat, 

betrouwbaarheid en tarief- en ticketintegratie. 

 Aandacht en middelen voor toegankelijkheid en capaciteit van het kernnet. 

 

BASISBEREIKBAARHEID EN EEN MODAL SHIFT ALS UITEINDELIJKE DOEL 

Het openbaarvervoerplan zal effectief in werking treden op 12 december 2021.  

De Lijn zal de komende maanden benutten om het plan verder door te rekenen en op basis van het 

overleg met de gemeenten nog enkele kleine functionele aanpassingen door te voeren die geen impact 

hebben op het grote net. Zij zal ook de dienstregelingen aanpassen, in detail uitwerken en afstemmen 

op het nieuwe vervoerplan van NMBS (2021), zodat aansluitingen in de Kempense stations haalbaar 

zijn. 

Ondertussen zal de vervoerregio ook verder werken aan de uitbouw van het vervoer op maat, dat 

instaat voor het voor- en natransport en doelgroepenvervoer. Alternatieve vervoersystemen zoals 

buurtbussen, collectief bedrijfsvervoer, deelfietsen of deelauto’s moeten dit vervoer op maat 

bevorderen.  

Het gelaagde vervoernet en een goede combimobiliteit, waarbij personen meerdere vervoermiddelen 

combineren, moeten het openbaarvervoerbeleid in de Kempen een nieuwe invulling geven. Daarbij 

moeten ook mobiliteitsknopen de overstap tussen de verschillende vervoermiddelen vereenvoudigen. 

Op deze zogenaamde mobipunten komen meerdere vervoermiddelen samen, zijn aansluitingen 

verzekerd, is er parkeerplaats voor fietsen en (deel)auto’s… Deze knooppunten moeten toegankelijk en 

leesbaar zijn, zodat ook wie een beperking heeft of minder mobiel is, er vlot terecht kan.  

Momenteel gebeuren 71% van alle verplaatsingen in de Kempen nog met de wagen. Het 

openbaarvervoerbeleid moet een modal shift bewerkstelligen van de wagen naar duurzame 

vervoermiddelen om de bereikbaarheid te garanderen en de leefbaarheid in de Kempen te verbeteren. 

Voor wat betreft het busverkeer moet het nieuwe openbaarvervoerplan meer mensen uit de auto en in 

de bus krijgen. De Lijn becijferde dat de Kempen zelfs één van de regio’s is waar de groei voor het 

openbaar vervoer het grootste kan zijn met een groeimarge van 11 tot 12%.  

 

VERVOERREGIO IS MEER DAN ALLEEN OPENBAAR VERVOER 

Basisbereikbaarheid houdt meer in dan enkel een hervorming van het openbaar vervoer. De 

vervoerregio krijgt ook een belangrijke stem in heel het mobiliteitsbeleid, inclusief investeringen in 

infrastructuur, verkeersveiligheid, fietsbeleid, goederenvervoer… Al deze elementen dient de 

vervoerregioraad samen te brengen in één geïntegreerd en coherent mobiliteitsplan voor de 

vervoerregio. Daarmee heeft de vervoerregio voor een groot stuk de touwtjes in handen op het gebied 

van mobiliteit. 
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Voor de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan hoeft de vervoerregio Kempen niet van een blanco 

blad te vertrekken. In de Kempen zijn immers al verschillende mobiliteitsstudies opgemaakt die kunnen 

meegenomen worden in de uittekening van het regionaal mobiliteitsbeleid (mobiliteitsstudies 

Noorderkempen en Middenkempen, streefbeeldstudies, haalbaarheidsstudies, recente gemeentelijke 

mobiliteitsstudies, provinciale nota Ruimte, mobiliteitsstudie Zuiderkempen in opstart …).  

 

HOE GAAT HET NU CONCREET VERDER? 

De komende maanden zullen alle gemeenteraadsleden van de Kempense lokale besturen in infosessies 

worden geïnformeerd over het goedgekeurde openbaarvervoerplan. 

Nu er een akkoord is over het kernnet en aanvullend net kan de vervoerregio ook verder met de 

uitwerking van het vervoer op maat als sluitstuk van het openbaarvervoerplan.  

Daarnaast wordt ook het proces van voorbereiding en opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 

voortgezet. Dit moet in de zomer van 2021 resulteren in een gedragen beleidsplan en actieplan voor de 

mobiliteit in de Kempen.  

Tot slot zal in maart een delegatie van Kempense burgemeesters en volksvertegenwoordigers ook de 

dialoog aangaan met de spoorwegmaatschappijen Infrabel en NMBS om de prioritaire investeringen 

voor het Kempense spoorvervoer aan te kaarten. Deze investeringen zijn opgenomen in een 

standpuntennota over het Kempens spoorvervoer die recent nog werd bekrachtigd door de 

vervoerregioraad. Ook de voorwaarden die de vervoerregioraad formuleerde m.b.t. het treinnet zullen 

op de agenda staan van het overleg met NMBS en Infrabel.  

Ook de komende periode zullen we als een sterke regio en vanuit dezelfde gezamenlijke betrokkenheid 

en solidariteit samenwerken aan een gedragen mobiliteitsplan waarbij de bereikbaarheid en 

leefbaarheid van de Kempen vooropstaat.  
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