
“Werken aan de Ring” is een verzamelnaam voor een heleboel projecten en initiatieven 
waarmee de Vlaamse Overheid de mobiliteit en leefbaarheid in de Vlaamse Rand 
drastisch wil verbeteren. Er wordt niet alleen aan de Ring zelf gewerkt, maar er wordt 
ook volop ingezet op nieuwe openbaar vervoerlijnen, fietssnelwegen en Hoppinpunten. 

Ook Asse krijgt zo’n Hoppinpunt. Aan het station zal je binnenkort vlot en eenvoudig 
verschillende vervoermiddelen kunnen combineren. Zo willen we ook in jouw buurt de 
mobiliteit verbeteren en duurzamer maken.

Hoe dit dan precies zal werken? Dat ontdek je in deze folder en op  
werkenaandering.be/hoppinpuntassestation.
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Wat is een Hoppinpunt?
‘Hoppinpunt’ is de nieuwe naam voor het vroegere ‘Mobipunt’. Hoppinpunten zetten volop in op 
combimobiliteit. Op deze locaties schakel je vlot en comfortabel over van het ene vervoersmiddel op 
het andere. Je laat er je fiets of wagen veilig achter, zodat je vervolgens zorgeloos kan overstappen 
op het openbaar vervoer of omgekeerd. De locaties van die Hoppinpunten zijn steeds strategisch 
gekozen om zo de overgang naar duurzame mobiliteit te ondersteunen. 

Hoe gaat 
het eruitzien?
Op dit Hoppinpunt zullen, bovenop de 
beschikbare parkeermogelijkheden op  
de bestaande stationsparking, 199 wagens 
kunnen parkeren. Ook deelmobiliteit krijgt er  
een vaste plek met 3 Kiss&Rides, 14 deelfietsen  
en 5 parkeerplaatsen voor autodelen voorzien 
van laadpalen. 

Fietsers kunnen kiezen tussen het huren van 
een van de 10 individuele fietskluizen voorzien 
van laadpunten. Maar je kan er ook gebruik 
maken van een fietsenstalling met plaats 
voor een 400-tal fietsen, overdekt met plaats 

voor buitenmaatse fietsen en deels collectief 
afsluitbaar. Aan het fietsherstelpunt kunnen kleine 
problemen aan de fiets worden verholpen en er is 
ook een elektrische pomp. 

Het Hoppinpunt wordt uitgerold op drie zones 
in de omgeving van het station. Voor wagens 
creëren we extra ruimte aan de Asphaltcosite, 
terwijl de extra fietsenstallingen en ruimte voor 
deelmobiliteit naast het station en aan het 
Lindenpark aangelegd worden.

Blik op de toekomst 
Je wagen of fiets veilig achterlaten en op-, over- 
of afstappen op één van de vervoersmodi op het 
Hoppinpunt kan vanaf zomer 2021.

Lindenpark

1

Lindenpark



Veilig fietsen van 
Asse naar Brussel
Wist je dat je via de F212 op minder dan 
45 minuten van Asse tot Brussel kan fietsen?
De fietssnelweg F212 Asse-Brussel loopt langs 
de spoorlijn Dendermonde-Jette en verbindt 
Asse station met het station van Zellik, het 
researchpark Zellik en Brussel. Een autovrij en 
veilig alternatief voor wie langs de N9 moet.  
De F212 is nog niet helemaal klaar maar wordt  
in de toekomst een echte spoorroute.

Wil je meer weten over de F212? Of 
alternatieve routes ontdekken in afwachting 
van de bouw van enkele projecten langs de 
spoorlijn? Surf naar fietssnelwegen.be/f212.
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Groep Intro verhuist met het Fietspunt 
tijdelijk, in afwachting van een nieuw 
onderkomen, naar het stationsgebouw. 
Groep Intro zal blijven instaan voor het 
onderhoud van de stationsomgeving, 
maar ook de fietsparking Lindendries 
en de pendelparking zullen door hen 
onderhouden worden. Groep Intro zal 
daarnaast instaan voor het beheer en 
onderhoud van de fietskluizen en de 
collectief afsluitbare fietsparking.

Vanaf wanneer 
kan je Hoppinpunt 
Station Asse 
gebruiken? 
Vanaf de zomer 2021 kan je het nieuwe 
Hoppinpunt gebruiken. De start van de werken 
is voorzien in maart 2021. Bewoners worden op 
de hoogte gebracht van mogelijke hinder bij 
aanvang van de werken. De aannemer doet 
er alles aan om de hinder tot het minimum te 
beperken. 
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Met de steun van
De Vlaamse Overheid wordt voor de realisatie van dit project 
financieel ondersteund ondersteund door NMBS en EFRO,  
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

werkenaandering.be/hoppinpuntassestation

Hoppinpunt 
Asse Station in cijfers

199 parkeerplaatsen
3 laadpalen

14 deelfietsen
5 parkeerplaatsen 
voor autodelen,  
inclusief laadpalen
3 Kiss&Rides

400 fietsenstallingen, 
deels collectief 
afsluitbaar
met plaats voor buiten maatse 
fietsen en laadpunten voor 
elektrische fietsen
10 fietskluizen

Fietsherstelpunt 10 buslijnen aan  
halte Asse Station
Buslijnen: 23, 24, 42, 165, 212, 
213, 214, 215, 216, 242


