
 

 

Zorgt basisbereikbaarheid voor een ontmanteling van het 

busvervoer op het plattenland?  

 

SAMENVATTING  

De uitgangspunten van basisbereikbaarheid zijn zeer nobel en Landelijke Gilden onderschrijft die 

ook ten volle. De concrete uitvoering dreigt echter voor het platteland uit te draaien op een 

drastische terugloop van het aantal busgebruikers. De normen voor busvervoer in het buitengebied 

worden gehalveerd en afgezwakt tot streefnormen. De verlaagde frequentie zal nog versterkt 

worden door een hogere halteafstand. En precies daar zijn busgebruikers zeer gevoelig aan. Ook 

de onveilige fietspaden naar de bushaltes (zeker langs gewestwegen) en het gebrek aan 

kwaliteitsvolle fietsenstallingen, dragen ook niet bij tot een aantrekkelijk busvervoer. Of het ‘vervoer 

op maat’ deze trend kan keren is zeer de vraag. Alle ontwerpvervoersplannen wijzen uit dat het 

vervoer op maat enkel een soort ‘restvervoer’ is.  

Landelijke Gilden vraagt daarom: 

- om niet enkel streefwaarden, maar ook minimumnormen vast te leggen voor het 

busvervoer in het algemeen en voor het busvervoer op het platteland in het bijzonder; 

- een oplossing voor de gestrande reizigers ten gevolge van gemiste aansluitingen na 19u; 

- een investering in de overstappunten (zgn. mobipunten) én in kwaliteitsvolle bushokjes met 

veilige en overdekte fietsenstallingen; 

- een onmiddellijk verbod op de heraanleg van ‘moordstrookjes’ langs gewestwegen en een 

investeringsplan om deze op een termijn van 15 jaar uit te rusten met veilige fietspaden; 

- volledige transparantie en het periodiek actualiseren van de vervoersgegevens en 

eenzelfde werkwijze voor stedelijk en niet-stedelijk busvervoer, zodat een toekomstige 

evaluatie en bijsturing op een niet-arbitraire wijze gebeuren,  

 

1 WAT IS BASISBEREIKBAARHEID? 

 

Met het decreet basisbereikbaarheid (goedgekeurd op 26 april 2019) moet ‘basismobiliteit’ 

evolueren naar ‘basisbereikbaarheid’. Maar wat is nu het verschil? 

 

Basismobiliteit 

Het principe basismobiliteit stelt een minimumaanbod openbaar vervoer voorop. Iedereen die in 

woongebied in Vlaanderen woont, heeft recht op een gegarandeerd aanbod aan openbaar vervoer. 

Afhankelijk van de tijd (spits- of daluur, week of weekend) en ruimte (stadskern of meer landelijke 

bewoning) werden er wettelijke normen voor de halteafstand en de frequentie vastgelegd.  

Dat systeem heeft echter enkele belangrijke nadelen: 

- Het vertrekt namelijk vanuit de herkomst en is gericht op het aanbod, in plaats van op 

bestemming, vraag, efficiëntie of aantrekkelijkheid; 

- Enkele belangrijke bestemmingen zijn niet opgenomen in het systeem; 
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- Basismobiliteit biedt geen oplossing voor vervoerarmoede; 

- Het principe stuurt de ruimtelijke ordening niet, maar volgt de ruimtelijke ordening; 

Kortom, basismobiliteit biedt een halte dichtbij je huis, maar hoe deze bus je naar je bestemming 

brengt is niet aan de orde.  

 

Basisbereikbaarheid 

Basisbereikbaarheid gaat in principe uit van het bereiken van bestemmingen en activiteiten. Er 

wordt niet vertrokken vanuit een aanbodsmodel maar eerder vanuit de vraag. Vlaanderen wil 

hiermee een beter en efficiënter vervoersysteem op poten zetten en een breder publiek stimuleren 

om gebruik te maken van het collectief vervoer. Er werd een studie ter voorbereiding gevoerd, die 

een vervoermodel uittekent voor Vlaanderen. Hierin worden oplossingen aangereikt voor zowel het 

woon-werk en woon-schoolvervoer als het individuele vervoer van specifieke doelgroepen. 

Een belangrijk uitgangspunt is het ‘gelaagd vervoermodel’ en het op elkaar laten aansluiten van het 

openbaar vervoer: het treinnet, kernnet (busvervoer langs grote assen en stedelijk busvervoer), 

aanvullend net (vnl. busvervoer via dorpen, leerlingenvervoer) en vervoer op maat. Er wordt 

ingezet op goede overstapmogelijkheden en de reiziger wordt op een geïntegreerde manier 

geïnformeerd. Op het platteland is vooral het vervoer op maat een cruciale schakel. Het is het 

vervoer naar het kernnet en het aanvullend net. 

Een tweede belangrijk uitgangspunt is het regionaal overleg tussen De Lijn, de diensten van de 

Vlaamse overheid (o.a. het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap 

Wegen en Verkeer), de gemeenten, de ‘vervoersactoren’ en het ‘middenveld’. In 2019 werden de 

driehonderd Vlaamse gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Elke vervoerregio moet 

uiterlijk tegen eind 2020 een globaal plan voor het busvervoer en het vervoer om maat opstellen.  
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2 BASISBEREIKBAARHEID VERDER UITGEWERKT 

 

De conceptnota en het decreet ‘basisbereikbaarheid’ bleven behoorlijk vaag. Half juli werd dit 

decreet verder uitgewerkt in twee belangrijke besluiten, een over de ‘kwaliteitseisen voor het 

kernnet en het aanvullend net’ en een over de zgn. ‘mobipunten’ of overstappunten.  

De vervoersvraag vormt het uitgangspunt voor het onderscheid kernnet of het aanvullend net. 

Concreet wordt het ‘intrinsiek potentieel’ (IP) berekend op basis van de effectieve verplaatsingen 

tussen de deelgemeenten (gemeenten van vóór de fusies van 1961) en attractiepolen. Het 

intrinsiek potentieel houdt verder rekening met het tijdsverschil van de bus tegenover de wagen en 

van de bus tegenover de fiets.  

Vervolgens koppelt het decreet een richtinggevende streefwaarde voor de frequentie aan bepaalde 

drempelwaarden in de vervoersvraag. Voor de belangrijkste assen – zgn. kernnet A – worden vier 

bussen per uur (in elke rijrichting) voorzien. Deze frequentie neemt geleidelijk aan af tot 1 per uur 

voor het kernnet C. Voor het aanvullend net – het busvervoer dat de meer landelijke dorpskernen 

aandoet – wordt er gestreefd naar 1 per uur tijdens de spits. 

Het stedelijk busvervoer hanteert een eigen vrij vage onderzoeksmethode. Daardoor is het 

onmogelijk om een vergelijking te maken tussen de stedelijke en de niet-stedelijke vervoersvraag. 

Verder worden ook streefcijfers voor de minimale afstand tussen haltes voorzien: 400m binnen 

centrumsteden en 600m voor andere haltes. Het betreft minimale afstanden, bij voorkeur liggen 

haltes op een grotere afstand.  

Voor de overstappunten wordt een kwaliteitslabel geïntroduceerd. De kwaliteitsvolle 

overstappunten – mobipunten genoemd – moeten uitgerust zijn met: 

- parkeerplaatsen en voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking; 

- een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen; 

- informatiedragers en nutsleidingen om data-uitwisseling mogelijk te maken. 

 

3 BEDENKINGEN VANUIT LANDELIJKE GILDEN  

 

Voorafgaandelijk willen we wijzen op de huidige COVID-crisis. Deze leidt tot een drastische 

terugloop in het gebruik van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk hoe lang deze crisis zal 

aanhouden en of en hoe snel het gebruik zal hernemen. Los van de huidige COVID-crisis, 

behandelen we achtereenvolgens het aanbod van het busvervoer, de halteafstand, de overstap en 

het voor- en natransport.  

3.1 Halvering van het regulier busaanbod op het platteland 

 

Vooreerst valt op te merken dat de normen in het decreet basismobiliteit echte afdwingbare 

minimumnormen waren. De ‘normen’ voor de basisbereikbaarheid zijn enkel streefwaarden die 

als vuistregel gelden.  

Als we de streefwaarden basisbereikbaarheid vergelijken met de minimumnormen 

basismobiliteit wordt de busfrequentie algemeen verminderd met één per uur. Voor het kernnet op 

weekdagen in een grootstedelijk milieu komt deze vermindering neer op een vermindering van het 

aanbod met 20%. Op het platteland komt dat neer op een halvering van het aanbod.  
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Schema: streefwaarden basisbereikbaarheid vergeleken met minimumnormen 

basismobiliteit 

basismobiliteit: minimumnormen   

gebied 
6-9u & 16-

19u 
19-21u (23u1) 8-23u (1u1) max. 

grootstedelijk 5 4 3 500 m 
stedelijk 4 3 2 500 m 
kleinstedelijk 3 2 1 650 m 
buitengebied 2 1 0,5 750 m 

basisbereikbaarheid: streefwaarden   

ritten / u weekdagen zaterdag halte 

type lijn - IP 7-19u  
-7u / 19-21u 

(23u²) 
8-19u 

19-21u 
(23u²) 

  

kernnet  A - 15000 4 2 4 2 400 m 
B - 4500 2 1 1 1   
C - 2500 1 0 1 0   

aanvullend - 1000 1 enkel op piekmomenten   gro(o)t(er) 

basismobiliteit - basisbereikbaarheid   

type lijn - IP 7-19u  
-7u / 19-21u 

(23u²) 
8-19u 

19-21u 
(23u²) 

  

grootstedelijk - A -20% -50% 33% -33%   
buitengebied - C 2 1 1 1   

C-2500 -50% -100% 100% -100%   
aanvullend -1000 1 enkel op piekmomenten     

 

Een reguliere lijn kende onder het decreet basismobiliteit een minimumfrequentie van twee per uur. 

Een C-lijn (hoofdzakelijk via de grote steenwegen) heeft een streeffrequentie van één per uur. Voor 

aanvullende lijnen (typisch lijnen die de dorpskernen aandoen) is dat één per uur enkel op 

piekmomenten i.f.v. woon-werk- of woon-schoolverkeer. Met een frequentie van één per uur wordt 

het busvervoer veel minder aantrekkelijk voor het woon-werkverkeer. Bij het missen van een 

aansluiting, verliest de reiziger immers een vol uur. Bovendien valt het busvervoer voor 7u ’s 

morgens en na 19u volledig weg.  

Om een idee te krijgen over de globale impact, organiseerde Landelijke Gilden een bevraging bij 

leden, bij 65-plussers en bij niet-stedelijke busgebruikers. Dit onderzoek wijst uit dat bij de 

overgang van twee naar één bus per uur, 10% tot 15% van de busgebruikers dreigt af te haken. 

Bovendien zijn busgebruikers nóg gevoeliger aan wijzigingen in het aanbod dan de algemene 

populatie en de 65-plussers.  
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Grafiek: Intentie tot busgebruik op het platteland naar halteafstand en busfrequentie, 

algemene populatie, 65-plussers en busgebruikers.  

 

 

3.2 Toename van de halteafstand 

 

De vermindering van de uurfrequentie zal nog versterkt worden door het vergroten van de 

halteafstand (zie hogere grafiek). Deze zal toenemen door het systematisch afbouwen van de 

aanvullende lijnen (via de dorpen) ten voordele van de kernnetlijnen (via de steenwegen), de 

invoering van ‘snelbussen’ en door het verminderen van het aantal bushaltes.  

Diezelfde bevraging leert hoe het busgebruik zeer gevoelig is aan de halteafstand. Als de 

halteafstand met gemiddeld een 300-tal meter stijgt, daalt het aantal potentiële busgebruikers met 

10% en het aantal effectieve busgebruikers met een 15%. Boven de 750m valt het aantal 

busgebruikers zwaar terug. Om een daling in het busgebruik door een hogere halteafstand te 

compenseren zou de frequentie moet worden opgedreven van één naar minimaal twee per uur. En 

zoals eerder aangegeven gaat het eerder de andere richting uit.  
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3.3 Overstap, voor- en natransport 

 

Verder willen we onderstrepen dat mensen vooral te voet naar de bushalte gaan. Volgens onze 

(niet-stedelijke) gebruikers bedraagt de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte een 

500m. 80% gaat te voet naar de bushalte en een 10% met de fiets. Ter vergelijking, naar het 

station gaat 15% te voet, 28% met de fiets, 53% neemt of wordt gebracht met de auto. Het 

systematisch opdrijven van de halteafstand zal dan ook een systematische gebruik van andere 

vervoersmiddelen voor het voor- en natransport vereisen.  

Beleidsvoerders verwijzen daarvoor naar de fiets en naar het grote fietspotentieel voor afstanden 

onder de 5 km. Essentieel is dan dat de bushalte wordt aangepast aan die fiets en de halte is 

uitgerust met een kwalitatief bushokje én een veilige overdekte fietsenstalling. Aansluitend dient 

geïnvesteerd in veilige routes naar de bushaltes. Aangezien een belangrijk deel van het 

busvervoer over gewestwegen loopt, dienen deze fietsvriendelijker ingericht, en de vervanging van 

de wijd en zijd verspreide ‘moordstrookjes’ door volwaardige fietspaden een absolute prioriteit. Zo 

bleek uit het nieuwe fietsrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat ruim de helft van de 

fietspaden die langs gewestwegen niet veilig of niet comfortabel zijn 

(https://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/2020-08%20Rapport%20meetjaar%202019.pdf).  

Basisbereikbaarheid wil tevens – terecht – inzetten op een betere overstap tussen de 

vervoersmodi in de zgn. mobipunten. Door eenzijdig de aandacht te richten op de ‘overstap’, dreigt 

echter de ‘opstap’ volledig uit beeld te verdwijnen en dreigt de uitrusting van gewone haltes nog 

verder in de verdrukking te geraken. Voor niet-stedelijke – en zeker voor landelijke streken – is 

precies de opstap of de ‘first mile’ essentieel.  

Grafiek: Dagelijkse vervoerswijze naar afstand & bestemming op het platteland 

 

 

  

https://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/2020-08%20Rapport%20meetjaar%202019.pdf
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3.4 Concrete vragen van Landelijke Gilden 

 

De uitgangspunten van basisbereikbaarheid zijn zeer nobel en Landelijke Gilden onderschrijft die 

ook. De concrete uitvoering dreigt voor het platteland echter te resulteren in een drastische 

terugloop van het aantal busgebruikers, De verlaagde frequentie wordt immers nog versterkt door 

een hogere halteafstand, de onveilige weg naar en de onaangepastheid van die bushaltes. Of het 

vervoer op maat deze trend kan keren is zeer de vraag. Vervoer op maat functioneert voor 

reguliere buslijnen en treinstations maar zeer beperkt als voor- en natransport. Bovendien wijzen 

alle ontwerpvervoersplannen uit dat het vervoer op maat een ‘restvervoer’ is en niet gelijktijdig en 

op een evenwaardige manier wordt uitgetekend als het reguliere busvervoer.  

- Het besluit werkt enkel met streefcijfers. We vragen volledige transparantie over de 

intrinsiek potentieel (IP) en dat er steeds gemotiveerd wordt waarom er afgeweken wordt 

van de streefbediening. Daarnaast stellen we voor om ook minimale normen vast te 

leggen:  

IP > 15000 streven naar A-bediening, vanaf 20000 minimaal A 

IP > 4500, streven naar B-bediening, vanaf 6000 minimaal B 

IP > 2500, streven naar C-bediening, vanaf 3500 minimaal C 

IP > 1000, streven naar aanvullende lijn, vanaf 2000 minimaal aanvullend 

- We vragen om de kernnet-C-lijnen aan te vullen met vervoer-op-maat voor gestrande 

reizigers die hun aansluiting missen en vragen om hen vanuit De Lijn na 19u een 

vervoersgarantie te bieden, bv. via een taxicheque.  

- We willen een gelijktijdige investering in de overstap (mobipunten) én in de opstap. De 

grotere halteafstand maakt een betere halteinfrastructuur, in het bijzonder in kwaliteitsvolle 

bushokjes met veilige en overdekte fietsenstallingen, noodzakelijk. We vragen dat ook 

hiervoor streefcijfers, rekening houdend met het aantal potentiële verplaatsingen van 

mensen die op meer dat 750m afstand wonen, worden vastgelegd.  

- Inzake fietsvoorzieningen vragen we een investeringsplan om alle gewestwegen over een 

termijn van 15 jaar te voorzien van veilige fietspaden, en vanaf heden, een verbod op de 

heraanleg van ‘moordstrookjes’ langs gewestwegen.  

- Om een toekomstige evaluatie en bijsturing op een niet-arbitraire wijze te laten verlopen, is 

volledige transparantie en het periodiek actualiseren van het ‘intrinsiek potentieel’ en van 

de cijfers van het binnenstedelijk ‘potentieel-onderzoek’ noodzakelijk. Dit dient aangevuld 

met de systematische registratie van het busgebruik (herkomst en bestemming). We 

vragen daarnaast een afstemming van het binnenstedelijk ‘potentieel-onderzoek’ op de IP-

methodologie en vragen gelijke normen inzake ‘concurrentie met trage weggebruikers’ 

voor stedelijke en niet-stedelijke context. Het ‘intrinsiek potentieel’ kan verder nuttig zijn bij 

de beoordeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, bv. als onderdeel van MER of 

MOBER.  

 

 


