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Basisbereikbaarheid wordt alsmaar 
concreter
Het aanbod van De Lijn zal de komende jaren een grondige 
hervorming ondergaan. De basis wordt het kernnet, dat 
(voor)stedelijke kernen met elkaar verbindt en attractie
polen bedient. Een aanvullend net moet reizigers naar die 
corridors brengen. Bij het vormgeven van dat aanvullende 
net krijgen de lokale besturen een belangrijke stem. In een 
interview geeft Roger Kesteloot, directeurgeneraal van 
De Lijn, een stand van zaken. Lees meer vanaf p. 12.
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Verkeersspecialist verschijnt 
maandelijks, maar niet in januari 
en augustus. Jaargang 24
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