
De simulatie vertrekt steeds centraal in de gemeente en gaat uit van een reistijd in de ochtendspits. Bij reistijden 
met de auto is een parkeer- en wandeltijd van 10 minuten inbegrepen. Prijzen zijn berekend op basis van 334 
ritten per jaar (2 x 5 dagen x 28 lesweken + 2 x 3 dagen x 9 examenweken) en afgerond op €1,-. 

(P)Reisvergelijker 
Limburg                 v. 21/04/2022 

 

Gemeente Trein Bus Fiets 
Wagen 

Tijd Jaarkost 
Alken 24 30 22 40  €       1.336  
As   51   50  €       2.939  
Beringen 44 40   55  €       3.206  
Bilzen 36 35   45  €       2.405  
Bocholt   72   75  €       5.077  
Borgloon   57   50  €       2.405  
Bree   70   70  €       5.077  
Diepenbeek 26 13 24 26  €          935  
Dilsen-Stokkem   52   60  €       4.409  
Genk 28 28 37 36  €       1.870  
Gingelom 81 121   70  €       4.409  
Halen 52 55   50  €       3.340  
Ham 69 73   50  €       3.741  
Hamont-Achel   74   80  €       6.546  
Hasselt   32 13 26  €          668  
Hechtel-Eksel   36   60  €       3.206  
Heers   62   60  €       3.741  
Herk-de-Stad 65 53   45  €       2.004  
Herstappe 82 93   65  €       3.741  
Heusden-Zolder 35 37 48 40  €       1.870  
Hoeselt 51 34   38  €       2.538  
Houthalen-
Helchteren   30   45  €       2.138  
Kinrooi   73   75  €       5.745  
Kortessem   31 29 36  €       1.336  
Lanaken   54   55  €       3.741  
Leopoldsburg 55 67   70  €       4.142  
Lommel   50   75  €       5.611  
Lummen   60   50  €       3.206  
Maaseik   64   70  €       5.611  
Maasmechelen   65   55  €       4.275  
Nieuwerkerken   43   45  €       2.672  
Oudsbergen   49   60  €       4.142  
Peer   43   65  €       3.741  
Pelt   54   75  €       5.210  
Riemst   65   50  €       3.607  
Sint-Truiden 32 62   60  €       3.340  
Tessenderlo 73 69   55  €       4.142  
Tongeren 41 51   50  €       4.008  
Voeren nvt 140   70  €       6.546  
Wellen   41 44 45  €       1.737  
Zonhoven nvt 21 23 32  €       1.202  
Zutendaal   51   45  €       2.538  

  



Wist je dat… 
 

• Een rit met de wagen je 37 cent per kilometer kost? En dat twee keer per dag, 
vijf keer per week?! Die kosten lopen dus al snel op… (En dat is geteld zonder 
rekening te houden met de huidige, uitzonderlijk hoge prijzen! Daarom gaan 
wij in onze berekening al uit van € 0,40/km) 

• Hogeschool PXL haar studenten een campuspas aanbiedt waarmee je een 
heel jaar lang de bus kan nemen in Hasselt en Diepenbeek? 
Woon je verder weg? Een Buzzy Pass van De Lijn kost 215 euro en ook de 
NMBS heeft heel wat studententarieven. 

• Er ook aan wie liever de fiets neemt, werd gedacht? Een fiets lenen of huren 
voor korte of lange termijn: dienst studentenvoorzieningen helpt je op weg! Je 
kan fietspartner VEDO terug vinden op campussen Diepenbeek en Elfde Linie. 

• Je de kosten van je autorit ook kan beperken als het openbaar vervoer geen 
optie blijkt? Kan je niet anders dan met de wagen naar school komen, probeer 
dan zeker te carpoolen! Je departement helpt je graag verder (door je bv. in 
een klas in te delen bij mensen uit jouw buurt). 

• Je als kotstudent met een NMBS-Student Multi voor max. een paar euro per 
treinrit van/naar kot betaalt? (Prijs wordt bepaald door afstand van het traject) 
 
(Wil je de prijs vergelijken tussen pendelen en op kot gaan? De gemiddelde huurprijs (incl. kosten) van 
een kot in ons kamerbestand bedraagt jaarlijks gemiddeld € 3.408,- Houd ook rekening met ev. toelages 
en ondersteuningen. Meer info daarover via www.pxl.be/socialedienst ) 

Alle info over hoe je vlot op school kan geraken, staat verzameld op 
www.pxl.be/mobiliteit! Vind je daar geen antwoord op je vragen? Aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen via mobiliteit@pxl.be... 

 

Met de trein vanuit een Limburgs station… 
 

Gemeente 
Trein 

Tijd Jaarkost 
Alken 24    95,00 €  
Beringen 49  180,00 €  
Bilzen 16  152,00 €  
Genk 37  152,00 €  
Herk-de-Stad 27  123,00 €  
(Heusden-)Zolder 17  146,00 €  
Leopoldsburg 52  232,00 €  
Sint-Truiden 29  158,00 €  
Tongeren 38  209,00 €  
Zonhoven 22  106,00 €  

Bovenstaande tarieven gaan steeds uit van een 
studentenabonnement 2e klasse voor een volledig jaar.  

http://www.pxl.be/socialedienst
http://www.pxl.be/mobiliteit
mailto:mobiliteit@pxl.be


De simulatie vertrekt steeds centraal in de gemeente en gaat uit van een reistijd in de ochtendspits. Bij reistijden 
met de auto is een parkeer- en wandeltijd van 10 minuten inbegrepen. Prijzen zijn berekend op basis van 334 
ritten per jaar (2 x 5 dagen x 28 lesweken + 2 x 3 dagen x 9 examenweken) en afgerond op €1,-. 

(P)Reisvergelijker 
Antwerpen & Vlaams-Brabant              v. 10/03/2022 

 

Arrondissement Leuven 
 

Gemeente 
Trein Wagen 

Tijd Jaarkost Tijd Jaarkost 
Aarschot 45  €      275  65  €       6.546  
Begijnendijk 60  €      303  70  €       8.684  
Bekkevoort 56  €        -    55  €       4.810  
Diest 35  €      184  55  €       7.081  
Geetbets 94  €        -    55  €       2.939  
Kortenaken 96  €        -    60  €       3.340  
Landen 46  €      225  70  €       4.542  
Leuven 71  €      342  75  €       8.283  
Linter 62  €        -    65  €       4.008  
Scherpenheuvel-
Zichem 45  €      213  60  €       4.943  
Tielt-Winge 65  €        -    60  €       5.210  
Tienen 57  €      289  75  €       6.012  
Zoutleeuw 73  €        -    60  €       3.474  

 

 

Arrondissement Herentals 
 

Gemeente 
Trein Wagen 

Tijd Jaarkost Tijd Jaarkost 
Balen 64  €      275  70  €          534  
Geel 122  €      342  60  €       6.413  
Herentals 85  €      376  75  €       6.814  
Herselt 85  €        -    80  €       7.081  
Hulshout 95  €        -    80  €       7.615  
Laakdal 91  €        -    55  €       4.676  
Meerhout 73  €        -    60  €       4.943  
Mol 58  €      303  70  €       5.611  
Olen 86  €      363  70  €       6.413  
Retie 109  €        -    90  €       6.680  
Westerlo 86  €        -    65  €       6.146  

 

  



Wist je dat… 
 

• Een rit met de wagen je 37 cent per kilometer kost? En dat twee keer per dag, 
vijf keer per week?! Die kosten lopen dus al snel op… (En dat is geteld zonder 
rekening te houden met de huidige, uitzonderlijk hoge prijzen! Daarom gaan 
wij in onze berekening al uit van € 0,40/km) 

• Hogeschool PXL haar studenten een campuspas aanbiedt waarmee je een 
heel jaar lang de bus kan nemen in Hasselt en Diepenbeek? 
Woon je verder weg? Een Buzzy Pass van De Lijn kost 215 euro en ook de 
NMBS heeft heel wat studententarieven. 

• Er ook aan wie liever de fiets neemt, werd gedacht? Een fiets lenen of huren 
voor korte of lange termijn: dienst studentenvoorzieningen helpt je op weg! Je 
kan fietspartner VEDO terug vinden op campussen Diepenbeek en Elfde Linie. 

• Je de kosten van je autorit ook kan beperken als het openbaar vervoer geen 
optie blijkt? Kan je niet anders dan met de wagen naar school komen, probeer 
dan zeker te carpoolen! Je departement helpt je graag verder (door je bv. in 
een klas in te delen bij mensen uit jouw buurt). 

• Je als kotstudent met een NMBS-Student Multi voor max. een paar euro per 
treinrit van/naar kot betaalt? (Prijs wordt bepaald door afstand van het traject) 
 
(Wil je de prijs vergelijken tussen pendelen en op kot gaan? De gemiddelde huurprijs (incl. kosten) van 
een kot in ons kamerbestand bedraagt jaarlijks gemiddeld € 3.408,- Houd ook rekening met ev. toelages 
en ondersteuningen. Meer info daarover via www.pxl.be/socialedienst ) 

 

Alle info over hoe je vlot op school kan geraken, staat verzameld op 
www.pxl.be/mobiliteit! Vind je daar geen antwoord op je vragen? Aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen via mobiliteit@pxl.be... 

 

http://www.pxl.be/socialedienst
http://www.pxl.be/mobiliteit
mailto:mobiliteit@pxl.be
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