
Marktbevraging betreffende het inwinnen 
van ideeën ten behoeve van het 
organiseren van vervoer op maat binnen de 
proefregio Aalst 
 
Aanmeldingsdocument 
 
 

 
 
Opdrachtgever Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling beleid 
Dienstverlener The New Drive  
Datum Woensdag 16 augustus 2017 
Onze referentie  Marktbevraging betreffende het inwinnen van ideeën ten behoeve van het 

organiseren van vervoer op maat binnen de proefregio Aalst 
 Aanmeldingsdocument 
Versie document Definitief 
 



 

2 / 10 

 

Inhoudsopgave 
In dit aanmeldingsdocument voor marktbevraging betreffende het inwinnen van ideeën ten behoeve van 
het organiseren van vervoer op maat binnen de proefregio Aalst komen de volgende onderdelen aan bod: 
 

I. Voorwoord ........................................................................................................................................... 3 

II. Procedure en timing ............................................................................................................................ 4 

III. Opzet marktbevraging........................................................................................................................ 5 

1. Verwachtingen van de kandidaat-aanbieder .................................................................................... 5 
2. Doelstelling en beoogd resultaat ...................................................................................................... 5 
3. Context en omschrijving .................................................................................................................... 6 
4. Concept basisbereikbaarheid ............................................................................................................ 7 
5. Magnetenanalyse .............................................................................................................................. 7 

IV. Administratieve bepalingen ............................................................................................................... 9 

1. Algemeen ........................................................................................................................................... 9 
2. Vertrouwelijkheid .............................................................................................................................. 9 
3. Contactpersoon ................................................................................................................................. 9 
4. Indieningsmodaliteiten...................................................................................................................... 9 

 
 
 

  
 



 

3 / 10 

I. Voorwoord  
 
Het Vlaams mobiliteitslandschap is in volle beweging en dit zowel in het individueel als collectief vervoer. 
Een mijlpaal in de organisatie van ons toekomstig vervoersysteem is de conceptnota “Met 
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal 
tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag”, goedgekeurd op 18 december 2015 door de 
Vlaamse regering. 
 
Basisbereikbaarheid beoogt het verhogen van de bereikbaarheid van belangrijke maatschappelijke 
functies, waarbij middelen optimaal worden ingezet en het openbaar vervoer zich omschakelt naar een 
vraaggericht systeem. Hierbij staat het openbaar vervoer dat door De Lijn wordt aangeboden, niet langer 
op zichzelf maar maakt het deel uit van het totale mobiliteitsnetwerk vanuit een holistische visie op 
mobiliteit. Basisbereikbaarheid moet een antwoord bieden op de beperkingen van het huidige 
vervoermodel basismobiliteit. 
 
Concreet wordt het openbaar vervoer omgevormd naar een gelaagd vervoersmodel. De meest belangrijke 
verbindingsassen worden geregeld met behulp van een ‘Treinnet’ en een ‘Kernnet’, waar er met vaste 
tijdsschema’s wordt gereden. Deze netten worden bevoorraad door enerzijds het ‘Aanvullend net’ en 
anderzijds het ‘Vervoer op maat’, dat bestaat uit een aanbod zoals openbaarvervoertaxi’s, deelauto’s, 
deelfietsen, enz. Dit nieuwe model beoogt een maximale inzetting van combimobiliteit, waarbij reizigers 
gebruik maken van meerdere vervoersmodi om hun bestemming op efficiënte manier te bereiken. 
 
Deze afstemming tussen alle vervoersmodi impliceert de nodige investeringen op vlak van infrastructuur, 
zoals het opzetten van fiets- en autodeelpunten, het bevorderen van de toegang aan haltes, enz. Daarom 
is het opstellen van een geïntegreerd mobiliteitsplan voor de vervoerregio van uitermate belang om een 
succesvolle basisbereikbaarheid te bekomen. 
 
Het geïntegreerd mobiliteitsplan staat voor een transitie in mobiliteit waarbij gezocht wordt naar een 
optimale afstemming van verschillende vervoersmodi ter ondersteuning van combimobiliteit. Hierdoor 
worden ook geïntegreerde mobiliteitsinvesteringen voorzien die multimodaal (openbaar) vervoer 
promoten. 
 
Als Voorzitter van de VerVoerRegioRaad Aalst werk ik zo een regionaal geïntegreerd mobiliteitsplan voor 
deze vervoerregio uit. Waarna de effectieve uitrol van basisbereikbaarheid kan starten via proefprojecten 
die mogelijk gemaakt worden door het decreet regelluw kader dat tijdelijke afwijkingen op de huidige 
regelgeving binnen deze regio mogelijk maakt. De Lijn blijft alvast tot eind 2020 de uitvoerder van het 
‘Kernnet’ en het ‘Aanvullend net’. Maar voor het ‘Vervoer op Maat’ zijn we op zoek naar creatieve 
oplossingen die de huidige gebruiker een puzzel aan performante combi-mogelijkheden biedt en toch 
budgetneutraal is. 
 
Organiseer jij binnenkort mee de basisbereikbaarheid voor de proefregio Aalst? 
 
 
Peter Hofman  
Voorzitter VerVoerRegioRaad Aalst 
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN  
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II. Procedure en timing  
Deze Request for Information (RFI) bestaat uit 2 onderdelen, m.n. het aanmeldingsdocument en het 
informatiedocument.  
Om deel te nemen aan de marktbevraging is minimaal een aanmelding vereist (zie verder). Na aanmelding, 
en indien voldaan aan de gestelde voorwaarden, zal het informatiedocument met verdere toelichting rond 
de marktbevraging digitaal worden doorgestuurd. 
 
De marktbevraging is gericht op het ophalen van uitvoerbare mobiliteitsconcepten binnen de vervoerregio 
Aalst, specifiek voor het vervoer op maat met inbegrip van opportuniteiten voor doelgroepenvervoer, die 
werken in relatie tot het gelaagde vervoersmodel (treinnet, kernnet en aanvullend net) en waarbij de 
mogelijkheid bestaat dat geselecteerde concepten (al dan niet in verfijnde vorm) als proef- en pilootproject 
kunnen uitgerold worden binnen de vervoerregio Aalst. 
 
Concreet wordt een volgende procedure en timing vooropgesteld:  
 
˃ Aanmelding RFI (verplicht): bij voorkeur voor 01/09/2017 
˃ Indiening RFI: 15/09/2017 
 
Deze RFI is louter en alleen bedoeld als verkenning van mogelijke mobiliteitsconcepten in het kader van de 
opmaak van het tactisch mobiliteitsplan van de vervoerregio Aalst. Verdere vervolgstappen kunnen 
genomen worden door de vervoerregioraad en/of de Vlaamse Overheid maar vallen buiten de scope van 
deze RFI. 
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III. Opzet marktbevraging 
Als advies- en projectmanagementbureau, gespecialiseerd in elektrische mobiliteit, fiets, nieuwe 
mobiliteitsconcepten en vervoerregio’s, is The New Drive door de Vlaamse Overheid aangesteld voor de 
uitwerking van de proefregio Aalst. 
In het kader van deze studie trachten wij via een marktbevraging uitvoerbare mobiliteitsconcepten omtrent 
vervoer op maat op te halen dewelke (al dan niet in verfijnde vorm) mogelijk kunnen uitgerold worden als 
pilootproject binnen de vervoerregio Aalst. 
 
De rol van het studiebureau binnen deze RFI is gericht op het verzamelen van de aangereikte informatie 
door kandidaat-aanbieders, deze informatie (na voldaan te hebben aan de gestelde voorwaarden binnen 
deze RFI) aan te reiken aan de vervoerregioraad dewelke als besluitvormend orgaan de bevoegdheid of het 
beslissingsrecht heeft om te selecteren welke mobiliteitsconcepten zij al dan niet willen opnemen in het 
tactisch mobiliteitsplan en/of later als proefproject willen uitrollen binnen de vervoerregio. 
 

1. Verwachtingen van de kandidaat-aanbieder 
Na aanmelding, en indien voldaan aan de gestelde voorwaarden binnen deze RFI, wordt in het 
‘informatiedocument’ een verdere detaillering van de marktbevraging aangereikt. Hierbij wordt verwacht 
dat de kandidaat-aanbieder aan de hand van een aantal richtvragen zijn mobiliteitsconcept toelicht (max. 
10 blz.), waarbij indicaties worden gegeven over de impact en kostprijs van het voorgestelde concept. 
 
Het/de voorgesteld(e) mobiliteitsconcept(en) dienen op tactisch niveau te worden uitgewerkt, m.a.w. een 
“high-level” benadering en dienen, bovenal gesteld, uitvoerbaar te zijn door de kandidaat-aanbieder. 
Bovendien dient de kandidaat-aanbieder de nodige ervaring binnen de gerelateerde dienstverlening te 
kunnen aantonen op straffe van uitsluiting van deze RFI. 
 
De aanmelding voor deelname dient minimaal volgende gegevens te bevatten: bedrijfs- en 
contactpersoongegevens, ondernemingsnummer, korte beschrijving (max. ½ blz.) van het voorgestelde 
mobiliteitsconcept en de uitvoerbaarheid hiervan door de kandidaat-aanbieder, aangetoonde ervaring 
van de kandidaat-aanbieder binnen de gerelateerde dienstverlening en ondertekend 
aanmeldingsdocument waarbij de kandidaat-aanbieder de vertrouwelijkheid van de aangereikte 
documenten garandeert.  
 

2. Doelstelling en beoogd resultaat 
Deze marktbevraging situeert zich in eerste instantie op het onderste laag van het vervoersmodel, zijnde 
het vervoer op maat.  
Deze heeft als doelstelling om, specifiek voor de vervoerregio Aalst, uitvoerbare mobiliteitsconcepten op 
te halen. Het vervoer op maat dient in hoofdzaak gericht te zijn op het faciliteren van de ‘open gebruiker’ 
(mensen die door locatie of tijdstip van de dag geen toegang hebben tot het klassiek openbaar vervoer) en 
het bieden van schaalvoordelen voor doelgroepenvervoer.  
 
Ingediende mobiliteitsconcepten die door de vervoerregioraad worden geselecteerd, kunnen binnen de 
vervoerregio Aalst (al dan niet in verfijnde of genetwerkte vorm) als proef- en pilootproject uitgerold 
worden. 
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3. Context en omschrijving 
Met de invoering van het concept basisbereikbaarheid1  wil de Vlaamse overheid een nieuwe invulling 
geven aan het openbaar vervoerbeleid. Op deze manier stapt men in Vlaanderen af van het idee van 
basismobiliteit2.  
Daarop startte de Vlaamse Overheid in september 2016 met drie proefregio’s, nl. de vervoerregio’s: Aalst, 
Mechelen en Westhoek. Dergelijke vervoerregio’s zijn gebieden waarvan de gemeenten en/of delen van 
gemeenten een samenhangend geheel vormen inzake mobiliteit met een vervoerskern en een 
invloedsgebied. Binnen een vervoerregio werken de verschillende partners samen. De vervoerregio 
bewaakt, stuurt en evalueert de realisatie van basisbereikbaarheid. 
 
Voor de opstart van de drie proefregio’s werd een regelluw kader gecreëerd door het decreet van 8 juli 2016 
dat op 4 augustus 2016 in het Staatsblad werd gepubliceerd. Aangevuld met het besluit van de Vlaamse 
Regering van 20 januari 2017 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de 
proefprojecten basisbereikbaarheid. 
 
De vervoerregio Aalst bestaat uit 17 gemeenten die zich uitspreiden over de provincies Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant. Volgende gemeenten maken deel uit van de vervoerregio: Aalst, Affligem, Berlare, 
Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Lebbeke, Lede, Liedekerke, 
Ninove, Opwijk, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen en Zele.  
 

 
Figuur 1 – deelnemende gemeenten vervoerregio Aalst 

                                                                    
1 Conceptnota ‘Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoet 
komt aan de globale en lokale vervoersvraag’ – Vlaamse Regering, 18 december 2015. 
2 Meer informatie hiervan kan u terugvinden via de website www.basisbereikbaarheid.be. 
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4. Concept basisbereikbaarheid 
Het concept basisbereikbaarheid vertrekt van een gelaagd vervoersmodel: 
 
1. Treinnet: de trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het treinnet staat in eerste instantie in 

voor de internationale, intergewestelijke en interregionale verbindingen. 
2. Kernnet: complementair aan het treinvervoer zal met het kernnet een antwoord geboden worden op 

de hoge vervoersvraag op grote assen. Het kernnet verbindt kernen met elkaar, bedient de belangrijke 
centraal gelegen attractiepolen en voorziet een performant aanbod voor de voorstedelijke en de 
interstedelijke structurele verplaatsingsnoden.  

3. Aanvullend net: dit net bestaat enerzijds uit lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie van en naar de 
lijnen van het kernnet en het spoornet. Anderzijds bestaat het ook uit meer ontsluitende lijnen die het 
kernnet complementeren. Ook de zogenaamde ‘functionele ritten’ horen tot dit aanvullend net. 

4. Vervoer op maat: Vervoer op maat is complementair aan het kern- en aanvullend net die het 
traditionele openbare vervoer vormgeven. Vervoer op maat is een efficiënte vraaggestuurde 
vervoersoplossing die halte-tot-halte maar ook deur-tot-deur (incl. halte-tot-deur en deur-tot-halte) 
vervoer aanbiedt als een antwoord op specifieke vervoersvragen van personen die geen rechtstreekse 
toegang hebben tot het geregeld openbaar vervoer omwille van doelgroep, locatie of tijd en/of waarbij 
de vraag te laag is om geregeld vervoer kostenefficiënt te organiseren.  
Onder vervoer op maat wordt (niet limitatief) verstaan: lokaal vraagafhankelijke vervoer, mobiliteit 
aangeboden door deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, …), mobiliteit aangeboden via lokale 
initiatieven zoals taxicheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones, 
collectieve taxi’s, etc. en het geoptimaliseerd aanbod inzake onder andere het doelgroepenvervoer, en 
het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs. 

 

5. Magnetenanalyse 
De benadering van de OV-behoefte binnen de vervoerregio Aalst wordt bekomen via een magnetenanalyse, 
op basis van het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen, dewelke informatie bevat over het aantal 
inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen, waarbij het gemiddeld aantal OV-ritten per doelcategorie 
wordt afgeleid uit het OVG3.  
Deze magneten worden vervolgens verder verrijkt met lokale aantrekkingspolen (recreatie, sport, 
tewerkstelling, zorgvoorzieningen, ed.), de ontsluiting via het spoorwegennetwerk en de invloed van 
externe magneten. 
 
Het resultaat van deze magnetenanalyse betreft een OV-behoeftekaart (zie onderstaand) waarbij de groen 
gekleurde magneten die zones zijn met de grootste densiteit naar OV-behoefte. De rode magneten zijn die 
zones waar het densiteit naar OV-behoefte eerder beperkt is. De zwarte punten zijn die zones waar de 
densiteit naar OV-behoefte voor inwoners, arbeiders en leerlingen lager is dan 100 OV-reizigers op 
etmaalbasis. 
 
Het huidig voorliggend voorstel van kernnet is voornamelijk gericht op het verbinden van kernen met een 
zeer hoge densiteit aan OV-behoefte (groene magneten). De focus van het aanvullend net ligt op het 
voeden van het kernnet met een vaste dienstregeling en het verbinden van zones met een lagere densiteit 
aan OV-behoefte (gele en oranje magneten) naar (kern-)stedelijke gebieden met een hoge OV-behoefte 
(groene magneten) maar waarbij de vraag voldoende is om geregeld vervoer kostenefficiënt te organiseren.  

                                                                    
3 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 
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‘Blinde‘ vlekken zijn die zones waar de densiteit naar OV-behoefte te laag is om geregeld vervoer 
kostenefficiënt te organiseren (rode en zwarte magneten) en waarbij ‘vraagafhankelijk’ en ‘niet 
lijngebonden’ vervoer op maat een oplossing kan bieden, evenals het doelgroepenvervoer. 
 

 
Figuur 2 – magnetenanalyse en OV-behoefte vervoerregio Aalst 
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IV. Administratieve bepalingen  
1. Algemeen 
Geïnteresseerde partijen dienen zich voor deelname aan deze marktbevraging verplicht aan te melden via 
volgend mailadres: vervoerregioaalst@thenewdrive.be. De aanmelding voor deelname dient bij voorkeur 
te geschieden voor 01/09/2017.  
De aanmelding voor deelname dient minimaal volgende gegevens te bevatten: bedrijfs- en 
contactpersoongegevens, ondernemingsnummer, korte beschrijving (max. ½ blz.) van het voorgestelde 
mobiliteitsconcept en de uitvoerbaarheid hiervan door de kandidaat-aanbieder, aangetoonde ervaring 
van de kandidaat-aanbieder binnen de gerelateerde dienstverlening en ondertekend 
aanmeldingsdocument waarbij de kandidaat-aanbieder de vertrouwelijkheid van de aangereikte 
documenten garandeert.  
Bij het ontbreken van één van de bovengenoemde items of indien het nodig bewijs van relevante ervaring 
of uitvoerbaarheid van het/de voorgesteld(e) concept(en) niet kan worden aangetoond, volgt een 
uitsluiting van verdere deelname aan de RFI.  
 
Na aanmelding, en indien voldaan aan de gestelde voorwaarden, zal het informatiedocument met verdere 
toelichting rond de marktbevraging digitaal worden doorgestuurd. Deze bepalingen zijn louter indicatief 
en kunnen het studiebureau, noch Vlaamse Overheid - departement MOW, noch de vervoerregioraad noch 
de kandidaat-aanbieder verbinden. De RFI dient voor 15 september 2017, 17u00 digitaal te worden 
doorgestuurd naar vervoerregioaalst@thenewdrive.be. 
 

2. Vertrouwelijkheid 
Alle door het studiebureau in het kader van deze marktbevraging verstrekte documenten en informatie 
dienen door de kandidaat-aanbieders als vertrouwelijk te worden behandeld en mogen op geen enkele 
wijze worden verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het studiebureau. Op geen 
enkele manier kunnen er rechten worden ontleend aan de marktbevraging of de verstrekte informatie. 
 
Een ondertekening van onderhavig document (zie verder) door de kandidaat-aanbieder, noodzakelijk bij 
aanmelding voor deelname, geldt hierbij als confidentialiteitsverklaring. Marktaanbieders bij wie dit 
ondertekend aanmeldingsdocument ontbreekt, zullen niet weerhouden worden voor verdere deelname 
aan deze marktbevraging.  
 

3. Contactpersoon 
Geïnteresseerde marktpartijen kunnen hun bijkomende vragen en inlichtingen over deze marktbevraging 
schriftelijke richten aan vervoerregioaalst@thenewdrive.be. 
 

4. Indieningsmodaliteiten 
Alle communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, verloop in het Nederlands.  
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Ik, ondergetekende,…………………………………………….(kandidaat-aanbieder), verklaar hierbij de 
confidentialiteit van de documenten, ontvangen in het kader van de “marktbevraging betreffende het 
inwinnen van ideeën ten behoeve van het organiseren van vervoer op maat binnen de proefregio Aalst”, te 
zullen garanderen. 
 
Opgemaakt te (plaats)…………………………... op (datum)……………… 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening kandidaat-aanbieder 


