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Poll: Hoe verplaats je je meestal naar het werk of opleiding?
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Poll: Hoe verplaats je je meestal naar het werk of opleiding?
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Poll: Welke impact heeft COVID-19 op je persoonlijk 
verplaatsingsgedrag?
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Actualiteit (1)
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Wat is trending in mobiliteit?
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Combimobiliteit & 
Mobipunten

Gedeelde mobiliteit & 
Mobiliteit als dienst (MaaS) 
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Mobipunt.be



MaaS: Skipr, Whim, KBC Mobile, TimesUpp, 4411,…
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Maatschappelijke beschouwingen
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… vermijden we dat er steeds 
meer belastingsgeld naar 

mobiliteit gaat? 

… vermijden we dat 
ons klimaat 
meer dan 2° C opwarmt?

HOE ...  

… vermijden we dat we 
binnenkort volledig stil staan en 
onze open ruimte verder 
ingenomen wordt door wegen 
en parkeerplaatsen?… houden we het gezond?



Wat is duurzame mobiliteit eigenlijk?  
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Zes basisprincipes duurzame mobiliteit 
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nabijheid STOP-principe
1 2 3

virtueel

gedeelde mobiliteit zuinig rijden
4 5 6

zuinig en elektrisch model



Stapsgewijs naar je 
eigen duurzame mobiliteit
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24%

13%
11% 

Waaraan besteden Belgische gezinnen 
het meeste geld?
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Poll: Hoeveel kost een eigen wagen gemiddeld per maand? 
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verzekeringbrandstof

aanschaf voertuig

onderhoud

parkeerkosten

taksen



Een huishouden zonder wagen bespaart tot 

                  4.800 euro per jaar

Wat ‘zonder' eigen wagen?
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Je voertuigkost? Bereken het zelf!
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www.voertuigkosten.be



Drie mensen, drie verhalen in de reis naar 
duurzame mobiliteit …

19

Julien Soumaya Marc



Ik ben Julien, aangenaam!
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82 jaar

gepensioneerd
53 jaar getrouwd 

met Marie
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Hoe verplaats ik mij?

Brugge

Brugge 

1 x / week 3 km 

1 x / week 60 km

1 x / week 2 km 

Meestal staat de auto stil
in mijn gehuurde garage 

12 jaar oud, maar 
‘er is nog niks aan’ 

Lichtervelde

Met onze 

eigen wagen 
behouden we 
onze vrijheid 



Wat kost het mij?
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4 752 euro per jaar
= bijna 80 euro per week!  

Bereken het zelf eens!



Een ongeluk zit in een klein hoekje 
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Wat nu? Is dit nog wel de juiste manier? 
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• Julien en Marie gebruiken de auto 
niet veel meer

• Daarenboven betalen ze omgerekend 
zo’n 25 euro per verplaatsing

• Ook het risico op ongelukken wordt 
steeds groter

Maar wat zijn 
dan onze 

alternatieven? 



Sociale mobiliteit 
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• De Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor 
dat personen met een mobiliteitsbehoefte 
dankzij vrijwillige chauffeurs in die behoefte 
kunnen voorzien

• Voor personen die zich omwille van 
ouderdom of een andere oorzaak niet 
langer zelfstandig kunnen verplaatsen

• Voorwaarden m.b.t. inkomensplafond
• Bestel 48 uur op voorhand een rit

Elke week 
komt een sympathieke 

vrijwilliger van de Minder 
Mobielen Centrale op een vast 
tijdstip ons halen om naar de 

manille kaartclub te gaan en onze 
kleindochter in Lichtervelde 

te bezoeken.



Minder Mobielen Centrale 
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mindermobielencentrale.be/nl/map



Onze boodschappen 
worden nu bezorgd door de Home Delivery 

service van onze supermarkt. Zelf kennen we 
niet veel van computers, maar we bellen ons 

boodschappenlijstje wekelijks door 
naar onze dochter. Zij plaatst 

dan onze bestelling. 

Boodschappen aan huis geleverd 
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• Geen gezeul met zware 
dozen meer

• Het is enorm tijdbesparend

• Je betaalt je boodschappen 
pas bij de levering



‘Taxi Snel' in Brugge met elektrische Tesla 
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Wanneer we ongepland 
eens weg willen, bellen Marie en 

ik Taxi Snel in Brugge om een 
elektrische taxi te bestellen. 
Het comfort van de Tesla is 

ongelofelijk! 



Hoe verplaats ik mij zonder auto? 
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Julien en 
Marie 
verkopen 
hun 
wagen en 
zeggen de 
huur van 
de garage 
op

Brugge

Lichtervelde

Brugge 



2 128 euro 
bespaard op jaarbasis!
Dat is > 50 euro per week! 

Julien’s nieuwe financiële plaatje op jaarbasis 
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€ 10 lidmaatschap MMcentrale

€ 1950  
MMcentrale ritten

€ 387,40 
Taxiritten

€ 
286 

Boodschap
pen

2 624 euro 
op jaarbasis 



Niet alleen goed voor de portemonnee
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Comfort 
van elektrisch 
rijden met de 
Tesla taxi 

Geen impulsaankopen 
bij het 
boodschappen 
doen 

Minder CO
2
 

uitstoot 

Sociaal contact 
een sympathieke student 
haalt Marie en Julien 
elke week op 



Zonder wagen, maar niet te klagen 
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Ik ben Soumaya, aangenaam!
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35 jaar

werkt

getrouwd, 2 kinderen



Hoe verplaats ik mij?
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5 x / week: 36 km

Bedrijfswagen

5 x / week: 10 km

3 x / week: 75 km

Beveren-Waas 

Heel Vlaanderen 

Berchem 



Hoeveel uren zit ik in de wagen? 
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Gemiddeld 

• 6 uur per week op en neer naar kantoor  

• 3 uur per week naar klanten

• 2,5 uur per week kinderen ophalen

Bijna  12 uur per week 
zit ik stil in de auto! En dan 

nog eens 8 uur per dag 
achter mijn bureau



Poll: Hoelang staat een auto dagelijks gemiddeld stil? 
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Hoeveel file en auto’s zijn er in Vlaanderen? 
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719 kilometeruren 
per werkdag 

  + 815.000 personenwagens

   sinds 2000

  = 5 000 voetbalvelden vol



Wat nu? 
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Soumaya is de files en de 
wegenwerken beu 

Ze voelt zich bovendien 
niet fit: ze zit de hele dag 
door stil

Maar 
wat zijn dan mijn 

alternatieven? 



Van thuis uit werken 
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Door thuis te werken hoeft Soumaya zich 
niet te verplaatsen en heeft ze meer tijd 
voor haar gezin

Soumaya is productiever en minder 
geïrriteerd wanneer ze begint te werken

Ik ben 
met mijn werk 

overeengekomen om 
1 dag per week 
thuis te werken



Door voor een 
elektrische fiets te kiezen, 
komt Soumaya niet bezweet 
aan op haar werk 

Op de elektrische fiets: 
de speed pedelec
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Kortere reistijden:
Soumaya verkort haar reistijd met 25%!

Soumaya voelt zich fitter door naar het 
werk te fietsen

Ik probeer 

2 tot 3 keer per week 
op en af naar het werk te gaan 

met mijn nieuwe speed 
pedelec. Dit lukt.



Poll: Aan welke voorwaarden moet je voldoen om 
met een speed pedelec te rijden?
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Elektrisch fietsen: 3 soorten
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Fiets met elektrische hulpmotor

Gemotoriseerde fiets 

Speed pedelec



Een fiets aanschaffen? Ga op zoek naar financiële 
kortingen!
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• samensterker.be/groepsacties/e-bikes

• slimnaarantwerpen.be/nl/fiets/fietskorting
• ingelmunster.be/fietssubsidie 🡪 TIP: stuur dit eens door naar jouw gemeente!
• deinze.be/fietssubsidie*
• provelo.org/nl/page/brussel-air-fietspremie*
• stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/subsidies-en-premies-

milieuvriendelijke-mobiliteit *



Fietsrouteplanners 
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Fietsnet.be

Fietssnelwegen.be
(lange afstanden)

Fietsroute.org
(recreatief)



Op andere dagen het openbaar vervoer? 
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Met het openbaar vervoer ben 
ik nog minstens 15 minuten langer 

onderweg. En hoe haal ik dan mijn kinderen 
op? Ik kan er wel beroep op doen 

om klanten in de stad 
te bezoeken!



CAMBIO autodelen voor bedrijven
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• Auto’s van Cambio staan 
ter beschikking op 
verschillende plaatsen 
doorheen het land  

• De werkgever heeft een 
perfect overzicht op verplaatsingen 
kosten dankzij het online boekhoudsysteem

• Dankzij de inbegrepen verzekering bij een 
cambio abonnement kan iedereen gerust de baan op

Mijn bedrijf 
heeft ingetekend op het business aanbod 
van Cambio. De Cambio standplaats is op 

nog geen 500 meter verwijderd van het 
werk. Ik hoef niet meer met de auto naar het 

werk te komen als ik klanten 
moet bezoeken. 

https://www.cambio.be/cms/carsharing/nl/2/cms_f4_2/cms?cms_knschluessel=HOME&cms_Feurocode=VLA&cms_f4=2
https://www.cambio.be/cms/carsharing/nl/2/cms_f4_2/cms?cms_knschluessel=HOME&cms_Feurocode=VLA&cms_f4=2


Hoe verplaats ik mij nu? 
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Soumaya ruilt 
haar grote 
salariswagen 
in voor het 
openbaar 
vervoer en 
speed 
pedelec en 
gebruikt 
Cambio 
autodelen 
tijdens en na 
haar 
diensturen. 

Berchem

Heel Vlaanderen

20% thuiswerken

Beveren



Hoeveel uren spendeer ik nu op de baan? 
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Gemiddeld fiets ik 3 uur per week
Mijn reistijd verkleint daarmee met 25%

Van 12 uur per week in de wagen naar een kleine 6 uur! 

Ik gebruik de cambio wagen tijdens mijn 
diensturen 3 uur om naar klanten rijden en in mijn 
vrije tijd 2,5 uur per week om kinderen op te halen

De overige dagen werk ik van thuis uit of pendel ik 
naar gemakkelijk bereikbare klanten met het 
openbaar vervoer

Ik beweeg 
veel meer, 

en sta nauwelijks
nog in de  file!   



Niet alleen minder uren in de file 
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Meer beweging

Betere werk- en 
privé balans Productiever 



Hey, ik ben Marc!
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41 jaar

Lochristi

Gentse havenzone

2 kinderen



Zo verplaats ik mij
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Gentse 
havenzone

Lochristi

5 x / week 8 km 

1 x / week 24 km 

5 x / week 2 km 

Gent 12 en 3 jaar oud

5 x / week 8 km 
Revalidatiecentrum Destelbergen



Hoeveel kost dat: 2 wagens?
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Aankoop nieuwe auto  +25 000

12 514 euro per jaar 



Een steentje bijdragen aan het milieu

53



Wat nu? Een elektrische wagen?
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• Marcs auto moet worden vervangen

• Marc heeft zich verdiept in elektrische auto’s 
omdat die een pak milieuvriendelijker zijn

• Ook al woont hij op fietsafstand van het werk, wil 
hij toch een auto ter beschikking hebben, vooral 
om zijn kinderen in het weekend naar de 
voetbalwedstrijden op verplaatsing te kunnen 
brengen

Ik weet niet 
of ik zelf een 

elektrische auto aan wil 
schaffen. Maar wat 

zijn mijn 
alternatieven? 



Poll: Welke uitspraken zijn juist over milieuvriendelijke 
wagens?
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De ecoscore
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Zoek en vergelijk de ecoscore van jouw wagen op 
ecoscore.be



Elektrisch rijden, beter voor het milieu? 
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Elektrisch rijden, beter voor het milieu? 



Elektrisch rijden, hoeveel kost dat? 
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Een elektrische auto duurder in aanschaf, maar de prijzen dalen

Veel minder onderhoud en slijtage, door minder bewegende onderdelen

■ Een wagen een jaar lang thuis opladen kost tussen de € 600-750

■ Houd wel rekening met de aankoopprijs van een laadpaal: 
€ 500-1500 exclusief installatie

Een gemiddelde diesel- of benzinewagen verbruikt tussen de 

€ 1134-1287 aan brandstofkosten

Fiscale voordelen: geen aanschaf- of wegenbelasting 



Meer weten? 
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bondbeterleefmilieu.be/elektrisch-rijden-en-autodelen-veelgestelde-vragen



Poll: Hoeveel kilometer rijd jij op jaarbasis?

61FILMPJE: autodelen = kostendelen

https://www.youtube.com/watch?v=NXe3wjH-LOU&ab_channel=Autodelen.net
https://www.facebook.com/Weekvandemobiliteit/videos/1032841823481356/
https://www.facebook.com/Weekvandemobiliteit/videos/1032841823481356/
https://www.youtube.com/watch?v=NXe3wjH-LOU&ab_channel=Autodelen.net


Ben je goedkoper af met autodelen? Doe de test!
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(Elektrisch) autodelen
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Autodelen.net/zoek-een-deelwagen/ 

https://www.autodelen.net/zoek-een-deelwagen/
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Partago = gedeeld elektrisch rijden 
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• Via de Partago-app krijg je toegang 
tot elektrische auto's

• Goed onderhouden, 100% elektrische 
auto's, beschikbaar in je buurt, inclusief 
uitgebreide verzekering en onderhoud

Toen ik het aanbod 
van Partago zag, 

heb ik niet lang getwijfeld. 
Ik werd coöperant van Partago en heb nu 
een elektrische deelauto ter beschikking. 

Thuis kan ik de auto opladen met PV 
panelen. 

https://www.partago.be/


Hoe verplaats ik me nu?
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Marc 
verkoopt zijn 
eigen wagen 
en is nu 
cooperant 
van Partago: 
elektrisch 
gedeeld 
rijden. 
Ook neemt 
hij soms de 
fiets.  

Gentse 
havenzone

Lochristi

5 x / week 8 km 

1 x / week 24 km 

5 x / week 2 km 

Gent 5 x / week 8 km 

 of

 

 of

 



Mijn nieuwe kostenplaatje? 
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4 068 euro 
bespaard op jaarbasis!

+ 25 000 
geen aankoop 
nieuwe wagen

Parkeren met Partago wagens is gratis in Partago gemeenten!

8 446 euro per jaar 



Meer dan enkel het kostenplaatje 
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Marc geniet van het comfort
van het elektrisch rijden

Hij draagt zijn steentje 
bij aan het milieu

Marc heeft geen zorgen 
over de aankoop van een 

nieuwe auto
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Info en tips: 
mogelijkheden 
duurzaam verplaatsen



Niet zo lastig als je denkt! 
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Hoe zelf beginnen? 
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Wees nieuwsgierig 

Overweeg het 

Tel uit 
Informeer je 

Probeer het 

Sta open! 



Even terug:  het STOP-principe 
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 Stappen

Openbaar vervoer

Personenwagen
 Trappen



Stappen: al wandelend je woon-werkverkeer 
aanpakken 
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FILMPJE: Al lopend naar het werk

https://m.facebook.com/watch/?v=1032841823481356&_rdr
https://www.facebook.com/Weekvandemobiliteit/videos/1032841823481356/
https://www.facebook.com/Weekvandemobiliteit/videos/1032841823481356/
https://www.facebook.com/Weekvandemobiliteit/videos/1032841823481356/


Trappen: tips en mogelijkheden 
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Overweeg een speed pedelec: fietsersbond.be/getest-de-speed-pedelec

Of doe mee aan een groepsaankoop elektrische fietsen via samensterker.be

Leen een tijdelijke kinderfiets bij de fietsbibliotheek opwielekes.be

Je kan ook naar de NMBS stations gaan voor een Blue Bike (gratis in Leuven)

Verhuur je fiets of huur eentje: spinlister.com (wereldwijd) en rentmybike.eu (Franse Alpen)

Gebruik een deelfiets in o.a. Brussel, Gent, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Genk, Aalst

Deel je fiets (en auto) met buren: degage.be en cozywheels.be 

Onveilige of gebrekkige fietsinfrastructuur in de buurt? Gemeente of fietsersbond.be/injebuurt 

http://www.fietsersbond.be/getest-de-speed-pedelec
http://www.samensterker.be/
http://www.opwielekes.be/
http://www.spinlister.com/
http://www.rentmybike.eu/
https://www.degage.be/
https://www.cozywheels.be/
https://www.fietsersbond.be/injebuurt


Of gebruik Google 
Maps 
om uw route uit 
te stippelen! 

Openbaar vervoer: snel op weg 
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De Lijn zorgt voor het 
bus- en tramvervoer in 
Vlaanderen en de NMBS 
voor de trein. 

Ze hebben beide een 
routeplanner en ook 
een app voor op je telefoon: 
heel handig!



Openbaar vervoer: je vervoersbewijs de Lijn 
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Wanneer je af en toe de bus of tram neemt, kun je kiezen tussen

Een enkele rit 
(2,5 euro of 1,8 (app))

Sms-ticket 
(2,65 euro) 

Dagkaart 
(7,5 euro)

Lijnkaart 10 ritten 
(16 euro)

Gebruik je regelmatig de bus of de tram, dan is een abonnement voordeliger

(6 tot 24 jaar) (25 tot 64 jaar)

Omnipas 
65+

Wist je dat kinderen tot en met 5 jaar altijd gratis meerijden bij de Lijn?

voor 65-plussers

https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/openbaar-vervoer/omnipas-65-op-mobib-kaart
https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/openbaar-vervoer/omnipas-65-op-mobib-kaart


Vergeet de belbus niet!

Biedt de trein of een vaste lijn geen of slechts 
een gedeeltelijke oplossing voor jouw 
verplaatsing? Dan kan je je verplaatsing 
misschien wel maken met de belbus. De belbus 
rijdt in een belbusgebied en stopt na reservatie 
aan de belbushaltes.

- Informeren en zo nodig reserveren is 
eenvoudig

-Contacteer minstens één uur op 
voorhand jouw belbuscentrale.

-Geef je klantennummer door,
Bel je een eerste keer, dan maken we voor 
jou een klantennummer aan

77



Openbaar vervoer: je vervoersbewijs NMBS
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Wanneer je af en toe de trein neemt, kun je kiezen tussen

Standaardbiljet Digitaal ticket Weekendbiljet 50% Go Pass of Rail Pass
(10 rittenkaarten)

Gebruik je regelmatig de trein, dan is een speciale kaart of abonnement voordeliger

Campuskaart
(studenten)

Netabonnement Trajectabonnement 
(woon-werkverkeer)

Halftijds abonnement 
(woon-werkverkeer)



Personenwagen: tips en tricks
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Rij zuinig: 

eco-driving
Deel je wagen

Deel je 

rit

Rij elektrisch
Koop een wagen 

met een laag verbruik 
Koop geen auto om 

mee op vakantie te gaan



Meten = weten
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Luchtkwaliteit meten 
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iedereenwetenschapper.be/article/overzicht-zelf-luchtkwaliteit-meten
(zelf meten)

Gent

hoemeetiklucht.eu
(bestaande data)

Brussel Waasland



Verkeerstellingen
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✔ Donderdag 20 mei 2021
✔ Jaarlijks telmoment
✔ Leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer
✔ Straatvinken.be 

✔ Verkeerstellingen via toestel
✔ Individueel
✔ Netwerk
✔ Telraam.net 



Voor en door scholen
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✔ Octopusschool en Strapdag 
(16 tot 22 september)

✔ Schoolstraat 🡪 

✔ Educatie: lesmappen en 
workshops

verkeeropschool.be
octopusplan.info/educatie
goodplanet.be/nl/schone-luch
t-voor-iedereen

https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/
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Poll: Welke acties neem je na het volgen van deze sessie?




