SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1296
van STIJN BEX
datum: 16 mei 2022

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vrije busbanen - Evolutie
De commerciële snelheid van het openbaar vervoer is een belangrijke kwaliteitsfactor die
mensen kan overtuigen om meer de bus of de tram te nemen. Een maatregel die de
commerciële snelheid van bussen sterk kan verhogen, is het inrichten van vrije
busbanen.
In 2017 waren er 126,5km aan vrije busbanen in Vlaanderen, waarvan het merendeel in
de provincie Antwerpen (93,5km). In de overige provincies kon het openbaar vervoer op
dat moment slechts beperkt gebruikmaken van vrije busbanen: 11,45km in WestVlaanderen 10,78km in Vlaams-Brabant, 5,95km in Oost-Vlaanderen en 4,93km in
Limburg.
Om zicht te krijgen op de evolutie van de vrije busbanen in Vlaanderen stel ik graag de
volgende vragen.
1.

Hoe evolueerde het aantal km vrije busbanen sinds 2017?
a)

Kan de minister per jaar een overzicht geven van het aantal vrije busbanen per
provincie en het aantal km vrije busbanen per provincie?

b)

Welk aandeel daarvan bevindt zich op gewestwegen?
onderverdeling als bij de voorgaande deelvraag.

Graag

eenzelfde

2.

Hoeveel vrije busbanen werden sinds 2017 geschrapt? kan de minister een overzicht
geven van de geschrapte vrije busbanen? Wat was daarvoor telkens de motivering?

3.

Hoeveel nieuwe vrije busbanen, en hoeveel km, zijn momenteel gepland per
provincie?
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op vraag nr. 1296 van 16 mei 2022
van STIJN BEX

1. a)
Antwerpen:
- N14 Duffel 0,3 km
- N12 Schilde 0.5km
- N1 Brasschaat 4.3km
- E313 7.63 (ring tot E34)
Limburg:
- N702 Diepenbeek 750 meter en Hasselt 750 meter.
Oost-Vlaanderen:

West-Vlaanderen:

Vlaams-Brabant:

b)
Alle onder a) vermelde busbanen zijn op gewestwegen gelegen. AWV heeft geen zicht
op busbanen gelegen op gemeentewegen.
2. Vlaams-Brabant: 0,27 km ten voordele van voorsorteerstroken van turborotonde.
West-Vlaanderen: Kortrijk R36 Beheersstraat, in het kader van de fasering van de
uitvoering van de werken in de stationsomgeving
3. Antwerpen: Eind 2022 zal er een busbaan komen tussen de Leugenberg en de R2 in
kader van een proefopstelling die geëvalueerd zal worden
Vlaams-Brabant:
- 2 reeds aangelegde busbanen die nog niet in gebruik zijn, totaal 2,57 km
- 5 busbanen gepland, totaal 5,39 km
West-Vlaanderen: geen
Limburg: In het kader van het spartacusplan loopt momenteel een onderzoek naar een
optimale doorstroming voor de trambuslijnen Hasselt-Maasmechelen en Hasselt-Noord
Limburg en za eerstdaags een zelfde onderzoek opgestart worden voor de lijn Hasselt
– Maastricht waarbij de trambus maximaal op een vrije bedding zal rijden.Een concrete
bepaling kan nog niet gegeven worden.

Oost-Vlaanderen:

