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• Basisbereikbaarheid
• Taken van de vervoerregio
• Regionaal mobiliteitsplan
• Voorbije participatietraject ikv regionaal mobiliteitsplan



Basisbereikbaarheid
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Basisbereikbaarheid

4

Filmpje checken



Taken van de vervoerregio
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TAKEN VAN DE VERVOERREGIO

• Korte termijn
Opmaak Openbaar vervoerplan 2021

• Middellange termijn
Opmaak regionaal mobiliteitsplan 2030 inclusief actieplan

• Lange termijn
Regionaal mobiliteitsplan opvolgen, evalueren en herzien

Alsook het uitwerken van de participatiestrategie bij het regionale
mobiliteitsbeleid



TAKEN VAN DE VERVOERREGIO
Openbaar vervoerplan & Regionaal mobiliteitsplan

mei
2019

Oprichting
vervoerregio

Kortrijk

juli
2019

Middellange termijn
OPMAAK REGIONAAL MOBILITEITSPLAN 2030

INCLUSIEF OPENBAAR VERVOER

Korte termijn
OPMAAK OPENBAAR VERVOERPLAN

Kernnet – aanvullend net – vervoer op maat

oktober
2020 ?

Nieuw
openbaar

vervoeraanbod
operationeel

Verdere werking van
de vervoerregio

Verdere uitwerking
exacte reiswegen, haltes

en
Vervoer op Maat



Regionaal mobiliteitsplan
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NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN

Totaalvisie op strategisch niveau: WAT
> WAT: Doelstellingen + targets

Van visie naar voorkeursscenario: HOE
> bouwstenen per thema
> onderzoeksscenario’s kwantitatief en kwalitatief evalueren > voorkeursscenario

KORTE TERMIJN ACTIES: scenario en leidende principes ondersteunen
Quick wins met duidelijke finaliteit, budget en initiatiefnemer

Fase 1: Oriëntatienota: inventarisatie

Fase 2: Synthesenota: Strategische visie en voorkeursscenario

Fase 3: Actieplan: acties en maatregelen
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• Goed beeld van netwerken &
verkeersstromen, knooppunten,
logistiek transport

• Link met ruimte: waar zitten
mobiliteitsvragen

• Toekomstige trends en
ontwikkelingen

• Zwaktes en sterktes

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Oriëntatienota
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VLOT: minder (o.a. door meer thuiswerk), kortere (door slimme ruimtelijke
planning) en snellere verplaatsingen (o.a. door maatregelen voor betere
doorstroming en snellere verbindingen op interregionale lijnen)

VITAAL: meer duurzame en actieve verplaatsingen (modal shift)

VERKEERSLEEFBAAR: veilig, gezond en aangenaam

VOOR IEDEREEN: voorzieningen bereikbaar op maat van elke doelgroep

VRACHT: Stijgend aandeel goederenvervoer over spoor en water

> Koppelen aan targets

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Totaalvisie op strategisch niveau: doelstellingen
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VITAAL: meer duurzame en actieve verplaatsingen
= modal shift

Vandaag gebeuren de meeste verplaatsingen met de wagen. Hierdoor slibben onze
wegen dicht en geraken we niet meer op tijd op onze bestemming. Vlaanderen
heeft echter te weinig ruimte om dit altijd op te lossen met bijkomende wegen.
Daarom willen we mensen aanzetten om meer gebruik te maken van de fiets, de
voeten en het openbaar vervoer. Ook combinaties, zoals een deel met de
wagen en een deel met het openbaar vervoer zijn een grote stap naar een
mobiliteit die ook in de toekomst nog werkt. En als we meer bewegen om ons te
verplaatsen is dat nog goed voor onze gezondheid ook.

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Totaalvisie op strategisch niveau: targets



15

Vlaams Regeerakkoord & Vlaams Energie- en Klimaatplan
Het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of speedpedelec, eigen of via deelsystemen,
en met collectief vervoer of taxi) moet voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40%.

Vlaams Luchtbeleidsplan 2030
Het aantal kilometer over de weg daalt tot max. 51,6 miljard gereden voertuigkilometers in 2030 (i.e. -
12% ten opzichte van 2015) (Vlaams Luchtbeleidsplan).

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030
Dit betekent een daling van -15% (kilometers over de weg) t.o.v. 2015 voor personenwagens en
bestelwagens en een beperking van de toename tot maximaal 14% voor vrachtwagens

Burgemeestersconvenant 2030
Het aantal voertuigkilometers terug te brengen met 20% tegen 2050.
Elektrificering wagenpark 60% van de wagens rijdt elektrisch in 2050

VITAAL: meer duurzame en actieve verplaatsingen (modal shift)

TARGETS VLAANDEREN

trend
Status quo,
licht positief

trend
Stijgend ipv dalend

(tijdelijk dalend
door corona)

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Totaalvisie op strategisch niveau: targets
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> Rekening houdend met verwachte bevolkingsgroei in de VVR: 4% >> toename aantal verplaatsingen VVR

+/- 1.160.000
verplaatsingen

per dag
In VVR

WAT BETEKENEN DE VLAAMSE TARGETS VOOR DE VERVOERREGIO KORTRIJK?

VITAAL: meer duurzame en actieve verplaatsingen (modal shift)

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Totaalvisie op strategisch niveau: targets

vandaag Ambitie 2030: 40/60
-6% ritten over de weg

Ambitie 2030: 45/55
-14% ritten over de weg

Doelstellingen:
• Vlaams Regeerakkoord: 40% duurzame vervoerswijzen
• Vlaams Energie en Klimaatplan: daling van -15% kilometers over de weg

FI2
VE2



Dia 16

FI2 Is het mogelijk om de taartdiagrammen ook aan te passen? Het lijkt steeds dezelfde weergave?
Feys Inge; 11/10/2021

VE2 Gedaan
Verdurmen, Els; 14/10/2021



TARGET MODAL SHIFT VVR KORTRIJK: GLOBAAL 45/55 TEGEN 2030
• De duurzame verplaatsingen moeten met meer dan 1/3 stijgen tov vandaag
• Zeer ambitieus > nood aan voldoende middelen
• Belangrijk ifv stimuleren acties
• Bekijken trapsgewijze invoering
• De regio wordt gekenmerkt door verschillende gebiedstypes > hogere ambitie in de meer stedelijke

gebieden (de centra van grote en middelgrote steden en de verstedelijkte Leieband) en een
beperktere ambitie van -6% niet duurzame vervoersmodi in meer landelijke gebieden.
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VITAAL: meer duurzame en actieve verplaatsingen (modal shift)

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Totaalvisie op strategisch niveau: targets



NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Van doelstelling naar scenario’s

Totaalvisie op strategisch niveau: WAT
> WAT: Doelstellingen + targets
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> bouwstenen per thema
> onderzoeksscenario’s kwantitatief en kwalitatief evalueren > voorkeursscenario

KORTE TERMIJN ACTIES: scenario en leidende principes ondersteunen
Quick wins met duidelijke finaliteit, budget en initiatiefnemer

Fase1: Oriëntatienota: inventarisatie

Fase 2: Synthesenota: Strategische visie en voorkeursscenario

Fase 3: Actieplan: acties en maatregelen
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Waar willen we
met de regio

naartoe?
Aanzet

doelstellingen
vertalen in lijst

van bouwstenen

Samenvoegen
bouwstenen tot

onderzoeksscenario’s.
Scenario’s ifv leren van

effecten van bouwstenen.

Bepalen van
voorkeursscenario

Hoeken van de kamer aftasten.
Bouwsteen = een (vaak) locatie specifieke

oplossing of aanpak die kan bijdragen tot het
realiseren van de doelstellingen voor de regio

Proces van
beoordelen van
bouwstenen en
scenario’s: wat
werkt en wat

niet.

ONDERZOEKS

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Van doelstelling naar scenario’s

ONDERZOEKS



à Aftoetsing van scenario’s en bouwstenen tov 5 doelstellingen in het RMP
Kwantitatief:
• De afzonderlijke bouwstenen/maatregelen  - movemeter

• De scenario’s als multimodaal geheel – verkeersmodel – NAJAAR 2021

Kwalitatief – samen met de werkgroep
• Voor die bouwstenen waar de MoveMeter/verkeersmodel onvoldoende geschikt voor

is, denk aan lokale (en regionale) mobipunten, grensoverschrijdende verbindingen of
bouwstenen gedrag en ruimte.

à Geïntegreerd proces met plan - MER

Multimodaal

WIJZE VAN ANALYSE EN BEOORDELING

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Van doelstelling naar scenario’s



• Sterk inzetten op alternatieven en nabijheid
Inzetten op nabijheid, verweven van functies en het aanbieden van sterke multimodale
alternatieven.  (Niet ontraden autoverkeer)
Vanuit bouwstenen opgenomen in bestaande regionale visies (Rekover, regiovisie, masterplan
fiets, Zeroregio - klimaatsmanifest).

• Transitiescenario met focus op leefbaarheid
Mobiliteitstransitie met een focus op modal shift voor personenvervoer door naast nabijheid ook
in te zetten op ontraden van niet duurzame verplaatsingen, nog verder versterken duurzame
alternatieven en inzetten op blijvende gedragsverandering. En dit met aandacht voor de
verkeersleefbaarheid.  Voor goederenvervoer inzetten op modal shift, maar niet ten koste van
verkeersleefbaarheid op lokaal niveau.

• Transitiescenario met focus op vracht
Mobiliteitstransitie met naast inzet op een modal shift voor personenvervoer, ook volop inzetten
op een modal shift voor goederenvervoer. Dit kan gepaard gaan met bijkomende
vrachtbewegingen op lokaal niveau ifv voor- en natransport over de weg. Hieraan gekoppeld het
voorzien van maatregelen ifv verkeersleefbaarheid.

DRIE OPBOUWENDE ONDERZOEKSSCENARIO’S
VOOR EEN MOBILITEITSTRANSITIE NAAR EEN DUURZAAM EN GROEN MOBILITEITSBELEID

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Van doelstelling naar scenario’s

FI3
DMS10
VE1



Dia 21

FI3 Hier gebeurt er iets met de layout op mijn pc. Ik kan de tekst niet uiteen halen...
Feys Inge; 11/10/2021

DMS10 Bij mij helpt het als ik de presentatie open in de desktop-app
De Meulenaere Sofie; 13/10/2021

VE1 Staat goed - is de online-toepassing die alles verschuift.
Verdurmen, Els; 14/10/2021



Zeer hoge doelstellingen vereisen een ÉN-ÉN-aanpak.

Daarom willen we met deze scenario’s inzichten verwerven. Waar moeten
prioriteiten liggen voor opbouw voorkeursscenario:
- Is fiets het vervoermiddel van de toekomst of is dit openbaar vervoer? Welke modus heeft het meeste

potentieel om bij te dragen aan de modal shift of is een combinatie juist noodzakelijk?
- Duurzame vervoersmiddelen stimuleren door groter aanbod aan te bieden of eerst mensen overtuigen

om hun gedrag aan te passen?
- Is er een groter potentieel voor het stimuleren van fietsen op korte afstanden of eerder op lange

afstanden?
- Welke modal shift is haalbaar met deze multimodale scenario’s?

WAT WILLEN WE BEREIKEN MET BEOORDELING

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Van doelstelling naar scenario’s



RESULTAAT = VOORKEURSSCENARIO

NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Van doelstelling naar scenario’s



NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
Van doelstelling naar scenario’s
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> bouwstenen per thema
> onderzoeksscenario’s kwantitatief en kwalitatief evalueren > voorkeursscenario

KORTE TERMIJN ACTIES: scenario en leidende principes ondersteunen
Quick wins met duidelijke finaliteit, budget en initiatiefnemer

Fase1: Oriënatienota: inventarisatie
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Voorbije participatietraject
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FASE 1: inventarisatie plannen, studies & onderzoekFASE 1: inventarisatie plannen, studies & onderzoek

STAP 4 :
Bouwstenen voor scenario’s bepalen:
Logistiek, knopen en ruimte, fiets,
openbaar vervoer, gedrag, wegennet

STAP 4 :
Bouwstenen voor scenario’s bepalen:
Logistiek, knopen en ruimte, fiets,
openbaar vervoer, gedrag, wegennet
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STAP 3a :
Bepalen doelen, ambities,
krachtlijnen

STAP 3a :
Bepalen doelen, ambities,
krachtlijnen

STAP 3b :
Bepalen afwegingskader,
targets, indicatoren

STAP 3b :
Bepalen afwegingskader,
targets, indicatoren

STAP 2 :
ONDERZOEK

analyse stromen
magneten & voorzieningen
kwalitatieve SWOT-analyse

STAP 2 :
ONDERZOEK

analyse stromen
magneten & voorzieningen
kwalitatieve SWOT-analyse

STAP 1 :
INVENTARISATIE
STAP 1 :
INVENTARISATIE

STAKEHOLDERS
ANALYSE

OPMAAK
COMMUNICATIE- EN
PARTICIPATIEPLAN

THEMATISCHE WERKSESSIES:
WERKGROEP
+ BOVENLOKALE & MOBILITEITSACTOREN

THEMATISCHE WERKSESSIES:
WERKGROEP
+ BOVENLOKALE & MOBILITEITSACTOREN

FASE 2: opbouw strategische visie & voorkeursscenarioFASE 2: opbouw strategische visie & voorkeursscenario

STAP 5: Opbouw onderzoeks scenario’sSTAP 5: Opbouw onderzoeks scenario’s

OPMAAK OPENBAAR VERVOERPLANOPMAAK OPENBAAR VERVOERPLAN

INSTALLATIE
VERVOERREGIO
RAAD

MOBILITEITS
FORUM

MOBILITEITS
FORUM

ENQUËTE
GEMEENTE
RAADSLEDEN

ENQUËTE
GEMEENTE
RAADSLEDEN

BURGER
BEVRAGING
BURGER
BEVRAGINGINFOSESSIE

GEMEENTE
RAADSLEDEN

INFOSESSIE
GEMEENTE

RAADSLEDEN

PARTICIPATIE REGIONAAL MOBILITEITSPLAN

INFOSESSIE
GEMEENTE

RAADSLEDEN

INFOSESSIE
GEMEENTE

RAADSLEDEN

INFOSESSIE
GEMEENTE

RAADSLEDEN

INFOSESSIE
GEMEENTE

RAADSLEDEN

Maart
2019

Jan
2020

Jan
2022

Jan
2021
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HARTELIJK DANK VOOR UW
AANDACHT !

Voor meer info en de opvolging van het proces zie:
www.vervoerregiokortrijk.be

Kortrijk.vervoerregio.net


