
Supporters v/h Openbaar 
Vervoer

Conceptnota openbaar vervoer 
vanuit principe basisbereikbaarheid



1. Inleiding

2. Actoren & operatoren 

3. Uitbouw openbaar vervoersaanbod

– hïerarchisering netwerk

– hïerarchisering bestemmingen



Inleiding
wie & waarom

Dé Supporters

 breed scala aan middenveld organisaties

 één gemeenschappelijke bezorgdheid

“Wat met ons openbaar vervoer na vervanging 
basismobiliteit door basisbereikbaarheid?”



Inleiding
visie basisbereikbaarheid

Uitgangspunt basisbereikbaarheid

= de noden van élke burger om volwaardig te 
kunnen participeren aan maatschappelijk leven

 evoluerende vervoervoernoden al ngl.

- doelgroep (jong, oud, beperkt mobiel,…)

- motief (werk, school, vrije tijd,…)

recht op mobiliteit



Actoren & Operatoren
Actoren

Visie op mobiliteit

Operationaliseren  
beheersovereenkomst

Vervoeren reizigers

Eén onafhankelijke ombudsman voor het openbaar vervoer



Actoren & Operatoren
Operatoren

• Overheden: 
– visie ontwikkelen op mobiliteit
– Samenwerking federaal-regionaal-lokaal

• Regisseur - De Lijn:
– Aanbestedingen vervoersopdrachten operatoren
– Bewaken regelgevend kader o.a. tarieven en aanbod, kwaliteit vervoer 

en operatoren, afstemming met overheden, aanspreekpunt voor klant, 
loon- en arbeidsvoorwaarden, rapportage voor overheid

• Operatoren:
– Uitvoerder van vervoer
– De Lijn interne operator
– Verschillende operatoren
– Eén tariefsysteem
– Aanvullende mobiliteitssystemen: zeker afstemmen, maar geen OV



Uitbouw openbaar vervoersaanbod
hiërarchisering netwerk

Bron: Matthias Blondia, ORDER in’F



Uitbouw openbaar vervoersaanbod
hiërarchisering netwerk

Niveau Hoofdfunctie Aanvullende 

functie

(voorbeelden) Uitwerking

1 “hoofdnet” Verbinden op 

bovenlokaal 

niveau

Verzamelen op 

bovenlokaal niveau

IC-trein Verbindt hoofdhalten van 

vervoersgebieden

2 “structurerend net” Verzamelen op 

bovenlokaal 

niveau

Verbinden op 

bovenlokaal niveau

L of IC-trein 

(voormalig IR), 

snelbus, sneltram

Verzamelt naar 

hoofdhalten 

vervoersgebied, verbindt 

hoofdhalten

3 “verzamelnet” Verbinden en/of 

verzamelen op 

lokaal niveau

Ontsluiten op 

lokaal niveau

L-trein, bus, tram Verzamelt naar 

hoofdhalten, (verbindt 

hoofdhalten), ontsluit naar 

hoofdhalte vanuit 

kernhalte, lijnhalte of 

bovenlokale bestemming

4 “lokaal net”/”flexnet” Ontsluiten op 

lokaal niveau

Belbus Ontsluit naar hoofdhalte 

(ontsluitingshalte)



Uitbouw openbaar vervoersaanbod
hiërarchisering bestemmingen

• Hoofdhalte: knooppunt OV – multimodaal knooppunt 
(infrastructuur, reizigersinfo, fiets, autodelen, …)

• Kernhalte: 1 per deelgemeente/bestaande woonkern, 
centrale ligging, lokaal knooppunt (multimodaal waar 
kan, verzamelnet)

• Lijnhalte: Aantrekkingspool /woonzone op traject van 
verzamelnet – quick win

• Ontsluitingshalte: deel van lokaal/flexnet: niet 
ontsloten woonzones of lokale aantrekkingspolen, 
lokale extra invulling, mogelijk met alternatieve 
exploitatievormen.



De Supporters van het Openbaar Vervoer zijn:


