Artikel 34 - afgesloten modules 2007 - 2008 - 2009
Art. 34 §1. De VVM geeft een overzicht van de lopende modules in het kader van het mobiliteitsconvenant die specifiek op het openbaarvervoersaanbod betrekking
hebben.

entiteit

vervoergebied

gemeente

ANT
ANT
ANT
LIM

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Hasselt-Genk

Antwerpen
Brecht
Brecht
Genk

nr koepelmodule
11002/N13/7-8-9
11009/N10-N12/7-8-9
11009/N11/7-8-9
71016/N18 7-8-9

startjaar omschrijving
2007
2007
2007
2007

LIM

Hasselt-Genk

Hasselt

71022/N17 7-8-9

2007

LIM

Hasselt-Genk

Leopoldsburg

71034/N19 7-8-9

2007

LIM

Hasselt-Genk

Maasmechelen

73107/N20 7-8-9

2007

OVL

Gent

Gent

44021/N15-N16

2007

VLB

Leuven

Leuven

24062/N8 7-8-9

2007

VLB

Leuven

Leuven

24062/N14 7-8-9

2007

WVL
WVL

Oostende
Oostende

Oostende
Oostende

35013/N5
35013/N3-N6-N7

2007
2007

WVL

Roeselare

Roeselare

36015/N2

2007

Nieuwe trambediening, tram 6 Olympiade-Luchtbal in Antwerpen
Lijn 440: Essen-Brecht-Herentals + Leerlingenvervoer Noorderkempen
Lijn 432: Turnhout-Merksplas-Brecht
Nieuwe snellijn die in de spits het noordoosten van de provincie Limburg
op een snelle en vlotte manier met Genk en Neerpelt verbindt, waarbij
ondermeer de klemtoon werd gelegd op goede treinaansluitingen in
beide stations (respectievelijk richting Brussel en Antwerpen). Ook
enkele gemeentes uit Midden-Limburg profiteren mee van het vernieuwde
aanbod
Nieuwe snellijn die in de spits het noorden van de provincie Limburg op een
snelle en vlotte manier verbindt met Hasselt
Nieuwe snellijn die in de spits het westen van de provincie Limburg op een
snelle en vlotte manier verbindt met Diest. Te Diest Station wordt gezorgd
voor goede treinaansluitingen richting Leuven, Brussel en Hasselt.
De omvorming van de belbusbediening van Maasmechelen tot een stadsnet
met een uitloper naar Stokkem(gemeente Dilsen-Stokkem) en de wijziging
van de belbusbusbediening in Lanaken en Dilsen-Stokkem
(in Dilsen-Stokkem: de structuur van de lussen, in Lanaken: uitbreiding
van de amplitude en inleggen van zondagbediening).
verhoging openbaar vervoer in het grootstedelijk gebied Gent i.k.v.
netmanagement, frequentieverhoging op de tramlijnen 1 – 21/22 – 4 en
trolley 3 en uitbreiding amplitude in grootstedelijk gebied Gent
Lijn 630 Wijgmaal Remy – Leuven Philipssite doortrekken tot
het bedrijventerrein van Haasrode.
herstructurering lijn 16 Leuven – Lubbeek – Tienen:
·
Lijn 3 Leuven Gasthuisberg Campus – Pellenberg UZ – Lubbeek
·
Lijn 385 Leuven Station – Lubbeek – Tienen Grote Markt
·
Lijn 585 Schoolbus Lubbeek – Kerkom – Attenrode Wever – Tienen
·
Lijn 685 Marktbus Lubbeek – Kerkom – Attenrode Wever – Tienen
Avondlijnen Oostende
Versterking Kusttram buiten het seizoen (verhoogde bediening Middenkust,
uitbreiding avondfrequentie, uitbreiding openingsuren en -dagen Lijnwinkels)
+ Sneltram Nieuwpoort-Oostende
nieuwe busverbinding Roeselare-Tielt met zowel sneldienst als stopdienst,
via Ardooie en Pittem

entiteit

vervoergebied

gemeente

ANT

Antwerpen

Antwerpen

nr koepelmodule
11002/N25/7-8-9

startjaar omschrijving
2008

ANT

Antwerpen

Antwerpen

11002/N28/7-8-9

2008

ANT

Turnhout

Balen

13003/N22/7-8-9

2008

ANT
ANT

Antwerpen
Antwerpen

Boom
Malle

11005/N27/7-8-9
11057/N26/7-8-9

2008
2008

ANT

Turnhout

Vorselaar

13004/N29/7-8-9

2008

ANT
LIM

Antwerpen
Hasselt-Genk

Westerlo
Lommel

13049/N24/7-8-9
72020/N33/7-8-9

2008
2008

LIM
LIM
OVL

Hasselt-Genk
Hasselt-Genk
Aalst

Opglabbeek
Sint-Truiden
Geraardsbergen

71047/N21/7-8-9
71053/N23/7-8-9
41018/N34/7-8-9

2008
2008
2008

OVL

Gent

Lochristi

44034/N35/7-8-9

2008

OVL

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

46021/N36/7-8-9

2008

lijn 17 UZA-Wilrijk-Centraal Station naar Brouwersvliet + optimalisatie lijn 31
C.M.B.-Rooseveltplaats
overbrugging van de tijd tussen het einde van de huidige dienstregelingen van
de trams en de start van de nachtbussen (op vrijdag- en zaterdagnacht
Invoering van de nieuwe lijn 170 Beringen-Ham-Balen-Mol
Hervorming van belbussen 732 Balen Noord/Oost en 733 Zuid/West
een frequentieverhoging op lijn 500 Antwerpen-Boom, 10’ in de avondspits
versterking van de scholierenlijnen naar Malle en twee nieuwe verbindingen
tussen enerzijds Oelegem en Malle en anderzijds tussen ’s Gravenwezel en
Malle
een frequentieverhoging lijn 150 Lier-Herentals + bediening industriezone
Wolfstee
bediening tewerkstellingszone
Frequentieverhoging streeklijnen 29 en 307
Invoeren zondagsaanbod lijn 180
Uitbreiding amplitude belbussen 711,712 en 713
Invoeren zondagsbediening belbussen 711, 712 en 713
Inspelen op capaciteitsproblemen in de regio
Uitbreiding lokale aanbod Opglabbeek (verlenging lijn G8 tot Louwel)
Uitbreiding van het (lokale) OV-aanbod van Sint-Truiden
het voorzien van een betere centrumbediening in Geraardsbergen en het uitbouwen
van een degelijk aanvoernet van reizigers uit de deelgemeenten naar het centrum
door het optimaliseren van het bestaande OV-net. Hiertoe wordt een oostelijke as
(lijn 76 Overboelare- Geraardsbergen - Zandbergen) en een westelijk as (lijn 78
Overboelare Denderoord - Geraardsbergen - Everbeek - Brakel) uitgebouwd.
Verder wordt de dienstregeling of reisweg van de bestaande lijnen 11, 49, 71-72-73,
77 en 87 aangepast
de verlenging van de huidige lijn 2176 Gent - De Pinte - Lokeren van Lochristi tot
Zaffelare en Wachtebeke, inclusief een bediening van het Provinciaal Domein
Puyenbroeck
een snelbus tussen Aalst en Sint-Niklaas via Herdersem, Wieze, Lebbeke,
Dendermonde, Grembergen en Hamme. Hiermee wordt een '
missing link'in het
Oost-Vlaamse OV-net ingevuld nl, de verbinding tussen de 2
vervoerskernen/stedelijke gebieden Aalst en Sint-Niklaas

VLB

Specifiek Vlaams
stedelijk vervoergebied
rond het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Asse

23002/N37/7-8-9

2008

1 - Uitbouw snelbus 212 - Brussel - Asse - Aalst
- In beide richtingen 2 bijkomende verbindingen per uur tijdens de spits
- Ritten die nu in Brussel beperkt zijn tot Simonis verlengen tot Brussel Noord

2 - Toevoerlijnen: Verbinding snelbus-as met grote industrieterreinen in de
omgeving
- In beide richtingen 2 bijkomende verbindingen per uur tijdens de spits
- Traject 1 - Asse station - Bedrijvenzone 5 Mollem - Deelgemeente Mollem
- Traject 2 - Asse station - Bedrijvenzone Vitseroel - Ternat station

3 - Uitbouw stopdiensten 213 Aalst - Teralfene - Ternat - Asse - Brussel en 214
Aalst - Asse - Brussel
- Frequentie verhogen
- Beperkte ritten verlengen naar Brussel Noord en Asse

VLB

Leuven

Leuven

24062/N9 7-8-9

2008

ringbus rond Leuven met kwalitatieve verbinding tussen het ziekenhuis en het
station

WVL

Brugge

Brugge

31005/N31/7-8-9

2008

de opsplitsing van de huidige stadslijn 11 Station-Centrum – Assebroek - St-Kruis in
volgende lijnen:
- lijn 10 Station – Assebroek Bloso – Sint-Kruis Kerk
- lijn 11 Station – Centrum – Assebroek Peerdeke – Sint-Kruis Kerk

WVL

Brugge

Brugge

31005/N32/7-8-9

2008
het voorzien van een aangepaste bediening van de nieuwe campus KHBO langs de
Expressweg in Sint-Michiels Brugge en het aanbieden van openbaar vervoer in de
omgeving van Kinepolis en Pido tot in Loppem Dorp (Zedelgem)

WVL

Roeselare

Ieper

33011/N30/7-8-9

2008

de frequentieverhoging van de bestaande lijn 60 Ieper-Poperinge-Abele tot een
halfuurinterval tijdens de spits, gericht op woon-werk- en woonschoolverplaatsingen. Voor deze ritten werd een aangepaste reisweg opgemaakt,
gericht op de bediening van de bedrijventerreinen. Buiten de spits blijft het
bestaande aanbod behouden. Wel wordt de avondamplitude verlengd, zowel op
weekdagen als tijdens het weekend.

WVL

Oostende

Oostende

35013/N3-2/7-8-9

2008

WVL

Oostende

Oostende

35013/N6-2/7-8-9

2008

2de fase van de Kusttram X-tra: 2 ritten van Oostende naar Nieuwpoort tijdens de
avondspits (uitgezonderd in juli en augustus) en op schooldagen 2 extra ritten
tussen Oostende en Westende tijdens de avondspits
frequentieverhoging tussen Oostende en De Haan tijdens de maanden juli en
augustus

entiteit

vervoergebied

gemeente

ANT

Antwerpen

Antwerpen

nr koepelmodule
11002/N38/7-8-9

startjaar omschrijving
2009

verbinden van de traminfrastructuur tussen Eksterlaar en Herentalsebaan in Deurne
via OV-baan (eindpunt tram 8 wordt verlegd naar Silsburg)

ANT

Antwerpen

Antwerpen

11002/N39/7-8-9

2009

ANT

Antwerpen

Zoersel

11055/N46/7-8-9

2009

LIM
LIM
OVL

Hasselt-Genk
Hasselt-Genk
Gent

Diepenbeek
Zonhoven
Merelbeke

71011/N43/7-8-9
71066/N42/7-8-9
44043/N40/7-8-9

2009
2009
2009

de frequentieverdubbeling op lijn 140 (bediening tewerkstellingszone) en invoering
nieuwe variant '
lijn 141'(bediening crematorium en begraafplaats Antwerpen) en de
frequentieverdubbeling op lijn 130 (aanbodsverbetering) en invoering nieuwe variant
'
lijn 135'
een verhoging van het aanbod (lijnen 415-416-417) wegens capaciteitsproblemen,
noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van het OV via de autoweg te behouden en
zelfs te vergroten.
lijn 36 op halfuurfrequentie en invoering aanbod op zondag
een nieuwe functionele lijn 47 Zonhoven-Genk en lokaal ontsluitend vervoer

VLB

Leuven

Leuven

24062/N41/7-8-9

2009

ANT

Antwerpen

Boom

11005/N47/7-8-9

2009

de opwaardering van het openbaar vervoer tussen Gent en Merelbeke
(grootstedelijk gebied) door invoer van een nieuwe lijn Blaarmeersen - Gent-StPieters - Merelbeke + invullen missing links '
Blaarmeersen - Gent-Sint-Pieters'
en '
Gent-Sint-Pieters - universitaire campussen omgeving Sint-Pietersplein’
een uitbreiding nachtvervoer Leuven met nieuwe lijnen, frequentieverhogingen en
reisweg uitbreidingen
In de WEEK: (lijnen 460-461)
- een frequentieverhoging van de bestaande lijn en een nieuwe lijn die samen resulteren in 4 ritten
per uur (in de spitsrichting) en 2 ritten (in de minder drukke rijrichting)
- Boom en Willebroek krijgen een betere verbinding met Brussel
- bijkomende ritten volgen een kortere reisweg en hebben een kortere reistijd

Op ZATERDAG:
- een uitbreiding van de dienstregeling naar zaterdag met een 60 minuten – frequentie
- bovengenoemde maatregelen zijn van toepassing in beide richtingen
- bijkomende ritten volgen een kortere reisweg en hebben een kortere reistijd

WVL

Oostende

De Haan

35029/N44/7-8-9

2009

WVL

Oostende

Koksijde

38014/N45/7-8-9

2009

2 ritten die vertrekken in Blankenberge met een snelle verbinding naar Oostende om
aansluiting te geven op de treinen in de ochtendspits. (De snelle verbinding
impliceert dat de tram enkel stopt aan de centrumhaltes)
de opwaardering van de lijn 69 Oostende-Nieuwpoort-Veurne tot 4 ritten in de spits
en 2 ritten tijdens de daluren. (De helft van de ritten volgen een ontsluitende
reisweg, de andere ritten zullen een verbindend karakter hebben.)

