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AANLEIDING 



 



MULTIMODALE KNOOPPUNTEN 

Ontwikkelen op knooppunten 
Wonen en werken nabij huidige en 
toekomstige collectieve 
vervoersknopen en voorzieningen 

Basisbereikbaarheid door combimobiliteit  
multimodaal reisgedrag waarbij personen voor 
hun verplaatsingen verschillende vervoersmodi 
combineren.  



 

Knooppunten als plaatsen waar …  

mobiliteit en ruimte samen komen 

maatschappelijke doelen samen komen 

schaalniveaus samen komen 

verschillende actoren samen komen  

 

 

 

MOBIPUNTEN ALS MOGELIJKHEID OM TE VERBINDEN 



AMBITIE 



Inspiratieboek Attractieve Mobipunten 

Maak Plaats! 
We hebben net als in NL zo’n praktijk(boek) nodig 



Opzet Inspiratieboek 

• Vlaamse versie TOD 

• Cultuur opbouwen rond knooppuntontwikkeling 

• Bestaande kennis samenbrengen en ontsluiten 

• Actoren in vervoerregio’s inspireren tot ambitieuze en realistische 

aanpak 

• Basis om op het terrein aan de slag te gaan 

• Digitaal document (praktijkboek (nog) niet haalbaar)   

 Geen eindpunt, maar begin  

 

Inspiratieboek Attractieve Mobipunten 



UITGANGSPUNTEN 









elke dag verdwijnt nog steeds 6ha of 12 voetbalvelden open ruimte 

 

Urban Sprawl 



Kosten van Urban Sprawl 

Bron: VITO, 2018 



Kosten van Urban Sprawl 



Baten van kernversterking  





Modal shift via genetwerkte mobiliteit 

• Fysiek verknopen van mobiliteit 

• Virtueel verknopen van mobiliteit 



Bereikbaarheid door nabijheid 

Voorzieningen  



Bereikbaarheid door nabijheid 

Kansenkaart 



Transit Oriented Development 

Hoogwaardige OV-netwerken en locatiebeleid 



Transit Oriented Development 

Geïntegreerde benadering - verkeerskundig en ruimtelijk 



Transit Oriented Development 



KWANTITEIT én KWALITEIT  



Transit Oriented Development 

Franse steden tonen aan dat het rendeert 
 



KNOOPPUNTENBELEID 
Mobipunten als onderdeel van netwerken en corridors 





Mobipunt 

 

= Een punt waar overstap tussen verschillende vervoersmodi of binnen één 
modus mogelijk is. Het gaat dus om ongeveer alle vervoersknooppunten 

 

Ambitie:  

= Herkenbare plek met een divers aanbod aan complementaire 
vervoermogelijkheden, bij voorkeur aangevuld met extra diensten en 
ruimtelijk optimaal georganiseerd, met als doel de combimobiliteit te 
faciliteren 

 

Kwaliteitslabel: 

• Voldoende uitgerust 

• Kwalitatieve manier ingericht 

• Vlotte en logische overstap 

 

 

 

Mobipunten en knooppunten 



 

• Niet elk OV-knooppunt is nu al goed functionerend mobipunt   

• Niet elk mobipunt is een OV-knooppunt 

• Enkel knooppunten in de multimodale netweken kunnen uitgroeien 

tot volwaardige mobipunten 

 

 Via knooppuntontwikkeling mobipunten versterken 

 Knooppuntontwikkeling is afhankelijk van de ruimtelijke context 

 

Mobipunten en knooppunten 



Ruimtelijke context 



Positie in netwerk en corridor 

 



Positie in netwerk en corridor 



Positie in het netwerk en corridor 



 

Positie in netwerk en corridor 



Knooppuntontwikkelingen versterken mobipunten  



Attractieve Mobipunten  



CASES 



GA ERVOOR! 



GA ERVOOR! 

Kies voor duurzame mobiliteit 
Benut dus de kans die basisbereikbaarheid en de vervoerregio biedt om duurzame mobiliteit te realiseren en 
lokale en bovenlokale mobiliteitsvraagstukken aan elkaar te koppelen 

Verknoop mobiliteit en ruimtelijk beleid 
Behandel in de vervoerregioraad niet enkel pure mobiliteitsvraagstukken, maar maak ook afspraken over en 
investeer in ruimtelijke ontwikkelingen op knooppuntlocaties. 

Ontwikkel een netwerk- en corridorbenadering 
Gebruik de ruimtelijke analyses van ontwikkelingskansen in functie van de opmaak van de mobiliteitsplannen 
voor de vervoerregio. Stem de mobiliteitsnetwerken en de ontwikkeling van mobipunten af en behoudt een 
projectregie ook na de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio.  

Wees selectief in groei en verdichting rond mobipunten 
Bij kleinere – al dan niet perifere-  mobipunten is werken aan de kwaliteit en de inrichting van de knoop 
belangrijk, maar zijn bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen vaak niet gewenst. 

Mobipunten als hefboom voor lokale projecten 
Ontwikkel mobipunten als plekken waar je graag wil zijn, en niet enkel snel weg wil zijn. Maak dus attractieve 
mobipunten en beschouw ze als visitekaartjes voor je gemeente en/of regio.  

Ga voor de VRP planningsprijs 
Ontwerp attractieve mobipunten en ga voor de VRP planningsprijs! 



CASES 



DOWNLOAD 
www.vrp.be/news/boek-attractieve-

mobipunten/ 

 
meer info?  

hans.tindemans@vrp.be 
 


