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Naar mobiliteit 2.0 met 
Basisbereikbaarheid
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1. Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

Basismobiliteit: sinds 2001 is het decreet basismobiliteit het kompas voor 
het openbaar vervoer in Vlaanderen.

• Aanbodgestuurd openbaar vervoer

• Unimodaal mobiliteitsbeleid 

• Weinig flexibiliteit m.b.t. dunne 
vervoersstromen 

• Weinig inzet op sterk bovenliggend net 

• Weinig koppeling tussen mobiliteit, 
infrastructuur en ruimtelijke inrichting

• Nieuwe ontwikkelingen 
(deelsystemen, MaaS)

• Inefficiënt

• Duur

• Niet houdbaar
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2.1 Wat is Basisbereikbaarheid?

Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van 
belangrijke maatschappelijke functies als wonen, werken, 
ontspannen dankzij een efficiënt openbaar vervoer. Om dit 
op het terrein mogelijk te maken, is er gekozen voor een 
nieuwe aanpak waarbij lokale besturen mee nadenken over 
geschikte mobiliteitsoplossingen.

“
”
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2.2 Opzet van basisbereikbaarheid?

1° het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies op basis 
van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van vervoers- en 
financiële middelen;

2° combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren en een geïntegreerd 
mobiliteitsnetwerk uitwerken;

3° alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of vervoer op maat 
capteren, integreren en de exploitatievoorwaarden vereenvoudigen;

4° een gedeelde verantwoordelijkheid creëren van de verschillende actoren.
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2.3 Combimobiliteit
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2.4 Synchromodaliteit
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2.5 Doelstellingen mobiliteitsbeleid 2.0

1° vraaggericht investeren in bereikbaarheid;

2° vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst;

3° een multimodaal vervoersysteem uitbouwen waarbij zoveel als mogelijk 
uitgegaan wordt van het STOP-principe; 

4° het realiseren van een slachtoffervrij vervoersysteem;

5° verleiden, motiveren, prikkelen tot gedragsverandering;

6° Vlaanderen een gangmaker maken in innovatie;

7° basisbereikbaarheid regionaal en integraal aanpakken;

8° zorgen voor een vlotte doorstroming van elke vervoersmodus;
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3. Beslissingstraject
Op 3 april 2019 nam de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement 
het ontwerp van decreet Basisbereikbaarheid aan. Het zal aan de Vlaamse 
Regering ter bekrachtiging worden voorgelegd waarna publicatie in B.S.
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4. Mobiliteitsplanning op 3 niveaus

Mobiliteitsplan Vlaanderen 
+ Verkeersveiligheidsplan 

Vlaanderen

Regionale mobiliteitsplannen

Lokale mobiliteitsplannen
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4.1 Vlaamse plannen
• Mobiliteitsplan Vlaanderen

• Strategische visie op gewenste mobiliteitsontwikkeling

• Multimodaal mobiliteitssysteem

• Connectiviteit en categorisering van netwerken

• Toekomstgericht en innovatief

• Overkoepelende doelstellingen

• Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

• Analyse verkeersveiligheid

• Beleidsvisie met overkoepelende doelstellingen-streefcijfers

• Maatregelenpakket
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4.2 Lokale mobiliteitsplannen

• Nadere uitwerking van de hogere plannen

• Invulling lokale ambities en uitdagingen

• Gemeentelijk of intergemeentelijk

• Begeleiding door de projectstuurgroep

• Niet meer verplicht
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• Regionaal mobiliteitsplan kadert binnen krijtlijnen Mobiliteitsplan 
Vlaanderen en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

• Regionaal mobiliteitsplan spreekt zich uit over netwerken en 
strategische projecten

• Richtinggevend: strategische visie, operationele doelstelling en actieplan 
(realisatiegericht)

• Horizon: 10 jaar, met doorkijk tot 30 jaar

• Participatietraject per vervoerregio bij 

opmaak van mobiliteitsplan

4.3 Regionaal mobiliteitsplan
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• Netwerk openbaar vervoer (4 lagen)

• Fietsroutenetwerk

• Wegennetwerk 

• Logistieke netwerk

• Vervoersknooppunten

• Infrastructuur diverse modi

• Combimobiliteit en synchromodaliteit

• Flankerende maatregelen

4.3 Regionaal mobiliteitsplan
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5. Hoe Basisbereikbaarheid realiseren?

1. 15 vervoerregio’s

2. Vier netwerken.

3. Vier netten.

4. Combimobiliteit, synchromodaliteit en mobipunten.
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5.1 15 vervoerregio's
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5.2 Uitbouw van vier netwerken

1. Wegennetwerk

2. Fietsnetwerk

3. Waterwegen

4. Openbaar vervoer
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5.2.1 Wegennetwerk

• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997): wegennetwerk opgedeeld in 
wegcategorieën.

• Categorisering wordt momenteel herbekeken

→ studieopdracht "Naar een slim, veilig en robuust wegennet als 
onderdeel van een geïntegreerde visie op mobiliteit en ruimtelijke 
ontwikkelingen" 
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5.2.2 Fietsnetwerk

• Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)

• De ruggengraat van BFF: fietssnelwegen → uitgerust met kwalitatief 
hoogwaardige infrastructuur.

• Op het laagste niveau: lokale fietsroutes.
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5.2.3 Waterwegennetwerk 
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5.2.4 Openbaar vervoer



22
22

5.2.4 Openbaar vervoer

→ Vraaggestuurd: ‘het juiste voertuig op de juiste plaats op het juiste 
ogenblik’

→ OV-net uitgetekend o.b.v. de totale potentiële vervoersvragen in een 
regio (verplaatsingen tussen deelgemeenten)

→ Onderscheid tussen globale en lokale vervoersvraag

→ Onder welbepaald potentieel: vervoer op maat
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6. Inrichting Openbaar vervoer

1. Het treinnet: de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen.

2. Het kernnet: de vervoerslaag op grote assen (hoge vervoersvraag). De 
bussen en trams tussen de grote woonkernen en scholen, ziekenhuizen 
en handelscentra. 

3. Het aanvullend net: de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. De 
aanvoer naar het kernnet en het treinnet. 

4. Het vervoer op maat: voor specifieke individuele vragen van mensen die 
geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen (doelgroep, locatie of 
tijdstip): buurtbussen, collectieve taxi’s op afroep, deelsystemen …
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6.1 Kernnet en aanvullend net

→ Kernnet

• hoge vervoersvraag op grote assen

• verbindt kernen met elkaar

• bedient de belangrijke centraal gelegen

attractiepolen

→ Aanvullend net

• uitdrukkelijke feederfunctie naar het kernnet

• meer ontsluitende lijnen die het kernnet complementeren

• spitsuurritten naar de scholen en tewerkstellingsconcentraties
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6.2 Vervoer op maat

• Invullen van de individuele mobiliteitsvraag 
van personen die geen toegang hebben tot 
regulier openbaar vervoer wegens 
doelgroep, locatie en tijdstip

• First- & last mile: voor- en natransport

• Aangestuurd door de mobiliteitscentrale
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6.3 Mobiliteitscentrale

→ Informeren / doorverwijzen

• Informatieverstrekking en advies over alle aanbod 
van openbaar vervoer, via telefoon/app/website

→ Vervoer organiseren

• Indien geen regulier OV mogelijk is
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6.4 Mobipunten
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7. Vervoerregioraad

→ Per vervoerregio wordt een 
vervoerregioraad opgericht

→ De vervoerregioraad is een 
multidisciplinair en beleidsdomein-
overschrijdend overlegorgaan
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7.2 structuur

Vervoerregioraad

Team MOW

DMOW

De Lijn

AWV

De Vlaamse 
Waterweg

Andere relevante 
entiteiten

Gemeenten

Andere 
(bovenlokale) 
stakeholders

Co-voorzitterschap: 
voorzitter DMOW + 
voorzitter lokaal bestuur
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7.3.1 Kernnet en aanvullend net: taken voor 

de vervoerregio

1) De vervoerregioraad heeft als taak het aanvullend net te bepalen;

2) De vervoerregioraad heeft als taak over het treinnet en het kernnet te 
adviseren;

3) De vervoerregioraad heeft als taak maatregelen inzake doorstroming te 
prioriteren, op te volgen en te evalueren.
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7.3.2 Fietsnetwerk: taken voor de 

vervoerregio

De vervoerregioraad heeft als taak het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk te bepalen, met uitzondering van fietssnelwegen, 
waarover de raad alleen advies uitbrengt.
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7.3.3 Vervoer op maat: taken voor de 

vervoerregio

1) Het aanbod dat behoort tot het vervoer op maat wordt bepaald door 
de vervoerregioraad;

2) De vervoerregioraad coördineert het tarievenbeleid en bepaalt de 
tarieven voor vervoer op maat.
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7.3.4 Mobipunten: taken voor de 

vervoerregio

De vervoerregioraad heeft als taak het verknopen van de vervoers- en 
infrastructuurnetten te bewaken en de combimobiliteit en de 
synchromodaliteit te faciliteren. 
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7.3.5 Regionaal mobiliteitsplan: taken voor 

de vervoerregio

Het is de taak van de vervoerregioraad het regionaal mobiliteitsplan voor 
te bereiden, op te maken, op te volgen, te evalueren en, in voorkomend 
geval, te herzien.



37
37

7.3.6 ‘Strategische’ projecten: taken voor de 

vervoerregio

De vervoerregioraad heeft als taak om regionale mobiliteitsprogramma’s 
en –projecten te prioriteren, op te volgen en te evalueren. 

Voorbeelden: aanleg fietssnelweg, aanleg tramsporen, vernieuwing 
bruggen, etc. 
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8 Timing
2019 Voorjaar Zomer Najaar

De Lijn Kennisname goedgekeurde 
mobiliteitsplannen.

VVR Opmaak en goedkeuring mobiliteitsplan in 11 resterende VVR’s.

Dept. MOW Opmaak nieuw regelgevend kader.
Bepalen organisatiemodel mobiliteitscentrales.

2020 Voorjaar Zomer Najaar

De Lijn Voorbereiding uitrol kernnet en aanvullend net. Ingebruikname kernnet en 
aanvullend net in heel 
Vlaanderen.

VVR Uitrol vervoer op maat.

Dept. MOW Operationeel vervoer op maat met aansturing door mobiliteitscentrale.
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Met basisbereikbaarheid gaan we naar 
méér inspraak en participatie, naar méér 

efficiëntie, naar een grotere bereikbaarheid, 
naar een betere integratie van mobiliteit en 

ruimte, naar méér combimobiliteit en 
synchromodaliteit. 

Kortom: naar mobiliteit 2.0!


