Wat is netmanagement?
Netmanagement is een methode om ons bus- en tramnet te optimaliseren: we onderzoeken waar het
aanbod niet is afgestemd op de vraag naar openbaar vervoer. Netmanagement hanteert objectieve
onderzoeksmethodes waarmee we nagaan waar de grootste noden zich voordoen. Op die manier
kunnen we op een objectieve manier prioriteiten bepalen.
Vlaanderen is verdeeld in 12 + 1 vervoergebieden: het Vlaamse grondgebied en Brussel. In elk
vervoergebied analyseren we de bestaande verplaatsingsstromen en vergelijken we die met het
bestaande aanbod aan openbaar vervoer en de criteria van het besluit netmanagement. Vervolgens
bekijken we hoeveel reizigers we kunnen aantrekken met een extra aanbod, bijvoorbeeld een nieuwe
lijn of een verhoogde frequentie van een bestaande lijn.
De voorstellen die een groot potentieel aan extra reizigers aantonen, worden besproken met de
betrokken gemeentes. Als de gemeentes een overeenkomst afsluiten met De Lijn en het Vlaams
Gewest en als de openbaar-vervoercommissie (OVC) het project goedkeurt, wordt het project
uitgevoerd. Het resultaat is dan bijvoorbeeld een nieuwe bus- of tramlijn of een aangepaste
dienstregeling.
Belangrijk netmanagementproject in 2012:
Slim naar regio Zaventem!
De Lijn heeft de voorbije jaren haar aanbod naar de luchthavenregio fors uitgebreid met onder andere
13 nieuwe, rechtstreekse lijnen en een nachtbus. Samen met de al bestaande lijnen die deze regio
bedienen, zorgen deze buslijnen voor een zeer uitgebreid aanbod van en naar de luchthavenregio.

20 buslijnen van en naar de luchthavenregio
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Lijn 270 Brussel - Haacht - Keerbergen
Lijn 271 Brussel - Kortenberg - Kampenhout
Lijn 272 Zaventem - Brussel
Lijn 282 Mechelen - Vilvoorde - Diegem - Zaventem
Lijn 359 Roodebeek - Zaventem
Snelbus 471 Brussel Noord - Keiberg - Zaventem
Lijn 616 Leuven - Bertem - Moorsel - Sterrebeek - Zaventem - Cargo
Lijn 621 Vilvoorde - Zaventem
Lijn 651 Leuven - Everberg - Kortenberg - Steenokkerzeel - Cargo - Zaventem
Lijn 652 Leuven - Herent - Erps-Kwerps - Kortenberg - Zaventem - Cargo
Lijn 659 Roodebeek - Zaventem - Cargo
Lijn 660 Zaventem - Haacht - Keerbergen - Bonheiden
Lijn 681 Mechelen - Bonheiden - Boortmeerbeek - Cargo - Zaventem
Lijn 682 Mechelen - Zemst - Perk - Zaventem
Lijn 683 Mechelen - Hofstade - Zemst - Eppegem - Houtem - Cargo - Zaventem
Lijn 686 Mechelen - Zaventem Luchthaven
Lijn 820 Dilbeek - Jette, UZ Brussel - Vilvoorde - Cargo - Zaventem
Lijn 821 Merchtem - Grimbergen - Vilvoorde - Cargo - Zaventem
Lijn 830 Groenendaal - Tervuren - Zaventem - Cargo - Machelen
Nachtbus 620 Anderlecht - Sint-Jans-Molenbeek - Schaarbeek - Evere - Zaventem

