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Het aanvullend net?

+ functioneel aanbod



• Het aanvullend net is de vervoerslaag die een aanvoerfunctie 
heeft naar de lijnen van het kernnet en het treinnet. Het 
aanvullend net vult tevens het kernnet aan, gericht op 
specifieke, potentieelhoudende verplaatsingsstromen. Het 
bestaat uit vast, lijngebonden openbaar vervoer. 
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Wat zegt het ontwerpdecreet basisbereikbaarheid?
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• Het aanvullend net is gebaseerd op potentieel en 
vraaggestuurde elementen. 

• De Vervoerregioraad beslist over het aanvullend net.

• De uitvoerder stelt een voorstel op inzake de reisweg, de 
plaats van de haltes en de kwaliteitscriteria en legt die voor 
aan de vervoerregioraad. De vervoerregioraad neemt een 
gemotiveerde beslissing. 
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Wat zegt het ontwerpdecreet basisbereikbaarheid?



• Meer inspraak voor steden en gemeenten

• Meer kernen bedienen door het ontsluitende karakter

• Vragen die al lang leven op die manier inwilligen 
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Opportuniteiten van het aanvullend net

Kern Kern 

Huidige situatie

SPOORLIJN

Kern Kern 

Kern 

Kern 

BUSLIJN



• Meer inspraak voor steden en gemeenten

• Meer kernen bedienen door het ontsluitende karakter

• Vragen die al lang leven op die manier inwilligen 

12/03/2019

Opportuniteiten van het aanvullend net
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• Verandering op til en de nadruk verschuift naar een 
vraaggestuurd en dus potentieelgedreven systeem 

• Maar er zijn ook  opportuniteiten

• We willen onze expertise op gebied van openbaar vervoer, 
combi-mobiliteit, mobipunten, het afstemmen van de 
verschillende lagen en modi, … ten dienste stellen van de 
vervoerregioraad

• Ook de (Limburgse) landelijke gebieden zijn belangrijk voor De 
Lijn. 
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Visie van De Lijn



• Vandaag tijdens het vragenrondje of de receptie

• Later via onderstaande gegevens 
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Heeft u vragen?

011 85 42 22



Bedankt
voor je aandacht


