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Inleiding
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel van
mobiliteitsverenigingen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21,
Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.
We verdedigen de gezamenlijke belangen, ondersteunen en vertegenwoordigen de
leden, geven richting aan het Vlaams mobiliteitsbeleid en coördineren de samenwerking
in campagnes en projecten.
Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht
geven, overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en
steeds meer mensen #goedopweg zetten en aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes.

Visie duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit omschrijven we als voldoende mobiliteit om volwaardig deel te
nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat de negatieve gevolgen van ons
individueel mobiliteitsgedrag de mobiliteit van anderen op korte of lange termijn nadelig
beïnvloeden.
We illustreren dit aan de hand van de mobiliteitsdonut. Deze is ontwikkeld door Kris
Peeters en gebaseerd op de donuteconomie van Kate Raworth.
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Mobiliteit is noodzakelijk om deelname aan de maatschappij te garanderen. Elk individu
heeft nood aan een minimale toegang tot mobiliteit om deelname aan de maatschappij
te verzekeren. In de mobiliteitsdonut heet dit het sociaal fundament. Wie te weinig
toegang heeft tot mobiliteit is ‘mobiliteitsarm’.
Anderzijds zien we een grote druk op mobiliteit: we zijn met steeds meer, we nemen
steeds meer plaats in en economische groei is voor velen een doelstelling. Te veel
mobiliteit leidt tot klimaatopwarming, luchtvervuiling, geluidsoverlast, file,
verkeersonveiligheid … Overconsumptie van mobiliteit leidt tot een niet-duurzame
situatie waarbij we het ecologisch plafond van onze leefwereld overschrijden.
Om tot duurzame mobiliteit te komen hanteren we de 3 V’s.

●

●
●

Verminderen: we vermijden onnodige verplaatsingen door te kiezen voor
bijvoorbeeld telewerken en door bewust stil te staan bij ons verplaatsingsgedrag.
We verminderen het aantal kilometers door een goed locatiebeleid.
Verschuiven: we verschuiven onze verplaatsingen van de auto naar te voet, met
de fiets, met het openbaar vervoer of kiezen voor gedeelde mobiliteit.
Verschonen: wanneer een verplaatsing met de auto onvermijdelijk is, delen we
onze rit met anderen en zorgen we voor de minst vervuilende wagen.

Online is de visie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit terug te vinden op onze website1.

Evaluatie Vlaams mobiliteitsbeleid 2000-2019
In de monitor worden (voor zover beschikbaar) cijfers vanaf het jaar 2000 bijgehouden.
Op basis van de evolutie beoordelen we of het Vlaams mobiliteitsbeleid vruchten
afwerpt.
Een belangrijke vaststelling is dat het aantal kilometer die per persoon per dag afgelegd
wordt, afneemt. Dit is het fenomeen peak travel dat in alle ontwikkelde landen wordt
vastgesteld.
Door het toenemend aantal inwoners neemt het totaal aantal (gemotoriseerde)
kilometers wel nog steeds toe. De steeds langer wordende files zijn een logisch gevolg.
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/onze-visie
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De Vlaamse overheid heeft zich concrete doelstellingen opgelegd wat betreft modal split:
40% duurzame vervoermiddelen in Vlaanderen en zelfs 50% in stedelijke regio’s2. De
modal shift richting te voet, met de fiets of het openbaar vervoer is echter beperkt.
Daarvoor zijn meerdere verklaringen. Een eerste verklaring is dat de verkeersveiligheid
voor voetgangers en fietsers slechts beperkt verbetert en een gevoel van onveiligheid
een motief is om niet over te stappen. Een tweede verklaring is dat het aanbod openbaar
vervoer niet toeneemt. In combinatie met gebrekkige doorstroming is overstappen op
het openbaar vervoer niet voor iedereen een mogelijke oplossing.
Deelmobiliteit, zowel fietsdelen als autodelen, groeit wel sterk. Deelmobiliteit staat
echter in voor een beperkt aandeel van het totaal aantal verplaatsingen. Positief is dan
weer dat het niet langer een louter stedelijk fenomeen is.
Als we autorijden, rijden we te vaak alleen (autosolisme) en te vaak wordt die auto
aangedreven door fossiele brandstoffen. Daardoor worden de Vlaamse doelstellingen
voor CO2-uitstoot en luchtkwaliteit niet gehaald.
Toch zijn er lichtpunten: (duurzame) mobiliteit staat hoog op de beleidsagenda. Vooral
van onderuit beweegt er veel. Lokale overheden zetten steeds meer in op
circulatieplannen, fietszones … De 15-minutenstad3 is een concept dat ook in Vlaanderen
sterk onder de aandacht komt.

Doelstelling monitor
In deze monitor duurzame mobiliteit wordt onze visie op duurzame mobiliteit jaarlijks
bijgewerkt. Naast een ‘vinger aan de pols’ biedt de monitor een ‘roadmap’ richting
duurzame mobiliteit.

Leeswijzer
De monitor bestaat uit drie delen.
●

●

●

We starten met aan te geven waarom duurzame mobiliteit noodzakelijk is.
Enerzijds is mobiliteit noodzakelijk om deel te nemen aan de maatschappij,
anderzijds heeft die mobiliteit vaak een sterke impact op onze omgeving. Die
omgeving verandert en dat heeft een impact op mobiliteit. We kwantificeren die
impact door middel van indicatoren die we drivers noemen.
In het tweede deel staan we stil bij wat duurzame mobiliteit is. We doen dat
door middel van de mobiliteitsdonut: wat buiten de donut valt is het teveel aan
mobiliteit, wat binnen de ring zit verbeeldt het tekort aan mobiliteit. In dit deel
gebruiken we een aantal kanaries, indicatoren die aangeven dat er te veel of te
weinig mobiliteit voorhanden is.
Het derde en laatste deel behandelt hoe we duurzame mobiliteit kunnen
realiseren. Daarvoor doen we beroep op de 3 V’s: Verminderen, Verschuiven en
Verschonen. Aan de hand van een aantal indicatoren, die we katalysatoren
noemen, zien we of we er in slagen een meer duurzame mobiliteit te realiseren.
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/mobiliteit-het-vlaams-regeerakkoord-20192024
3
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-15-minutenstad
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Bronnen cijfers
In dit document worden heel wat cijfers en indicatoren vermeld. De brongegevens zijn
allemaal beschikbaar in een excel-file met link naar de bron van de gegevens. Bij het
registreren van de cijfers blijken vaak wel correcties op voorgaande cijfers te gebeuren,
bij verschillende indicatoren is men op een bepaald moment op een andere manier
informatie gaan verzamelen, is er een wijziging van de ingewonnen indicator of is er een
discrepantie naargelang de bron. Tenzij anders vermeld, gelden de cijfers voor
Vlaanderen (grondgebied of inwoners). We maken de pragmatische keuze ons in dit
document te beperken tot personenvervoer.
Daarnaast moeten we toegeven dat het aantal indicatoren in deze publicatie beperkt is
en dat er meerdere indicatoren in aanmerking komen om toegevoegd te worden. De
monitor is ook een momentopname. Mobiliteit is in volle ontwikkeling en onderhevig aan
verandering in andere beleidsdomeinen, zoals omgeving, gezondheid, fiscaliteit …
Nieuwe indicatoren zoals Mobility as a Service, autonome voertuigen … zullen vroeg of
laat hun plaats krijgen in deze monitor.

Dankwoord
Deze Monitor Duurzame Mobiliteit 2021 kwam tot stand in samenwerking met de leden
van het Netwerk Duurzame Mobiliteit en in het bijzonder met dank aan de leden van de
beleidscel monitoring: Arne Stoffels (Mpact), Ilse Vleugels (Mobiel 21), Johannes
Rodenbach (autodelen.net) en Mattijs Verhelst (TreinTramBus).
Fouten in deze monitor zijn voor rekening van het secretariaat van het Netwerk
Duurzame Mobiliteit.
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1.Waarom duurzame mobiliteit?
Noodzaak mobiliteit
“De bereikbaarheid hangt ook samen met de noden en wensen van de bevolking,
aangezien het steeds personen zijn die bestemmingen wensen te bereiken om daar een
bepaalde activiteit uit te voeren.” - Vanoutrive Thomas, Boussauw Kobe, Het mobielste
land ter wereld, 2014
Mobiliteit is noodzakelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk leven: om te gaan
werken, naar school, naar de winkel of om te ontspannen. Grondstoffen worden naar
fabrieken vervoerd om verwerkt te worden en de afgewerkte producten worden naar
winkels vervoerd. Dankzij mobiliteit ontstaan er economische baten. Maar mobiliteit
veroorzaakt ook kosten, vandaag zowel voor de gebruiker (brandstof, ticket, …), de
overheid (bruggen, bussen, …) als voor de maatschappij (gezondheidskosten,
ecologische kosten, …). Met de kosten voor de maatschappij (de zogenaamde externe
kosten) wordt op dit ogenblik onvoldoende rekening gehouden in het mobiliteitsbeleid.
Mobiliteit heeft een zware impact op onze leefomgeving. Het vervoerssysteem van
vandaag heeft een negatief effect op klimaat, gezondheid en leefkwaliteit. Ons huidig
vervoerssysteem teert op een eindige voorraad fossiele brandstoffen en is oorzaak van
de klimaatopwarming.
Dagelijks eist ons vervoerssysteem een zware menselijke tol. Voor duurzame mobiliteit
zijn verkeersslachtoffers geen aanvaardbare collateral damage.
Een bijkomend kenmerk van ons vervoerssysteem is dat niet iedereen in dezelfde mate
toegang heeft tot mobiliteit, terwijl het voor iedereen noodzakelijk is. Een aantal
bevolkingsgroepen wordt geconfronteerd met vervoersarmoede.
“Business as usual” is geen optie. Zelfs al zouden technologische innovaties de impact op
ons klimaat en milieu onder controle kunnen houden, dan nog heeft individueel
gemotoriseerd verkeer een zware impact op de mobiliteit, leefkwaliteit en veiligheid.

Mobiliteit is meer dan alleen maar verplaatsingen
Verplaatsingen zijn een onderdeel van mobiliteit. Toch zijn verplaatsingen niet
noodzakelijk om mobiel te zijn, we spreken dan over ‘onzichtbare mobiliteit’4. Mobiliteit
is dus meer dan de som van alle verplaatsingen. Een voorbeeldje van mobiliteit zonder
verplaatsing is het thuiswerken: door thuis te werken kun je de beoogde activiteit
(werken) ontplooien, zonder daarvoor een woon-werkverplaatsing uit te voeren.
Een traditionele opvatting van mobiliteit is een verplaatsing van A naar B, waarbij het
bereiken van B het doel van de verplaatsing is. De knelpunten die daarbij optreden
worden omschreven als verplaatsingsweerstand. Door bereikbaarheid als uitgangspunt te
nemen, loop je het risico om te vervallen in een discours van meer capaciteit, meer en
Volgense prof. em. Willy Miermans: voorbeelden zijn telefoneren, e-mailen,
videoconferenties of zelfs gewoon naar het nieuws op de televisie kijken.
4
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langere afstanden omdat die de bereikbaarheid verhogen zonder een toename van het
aantal activiteiten. Deze logica legt een zware hypotheek op het mobiliteitssysteem5.
In een meer moderne opvatting van mobiliteit6 vertrekken we vanuit de doelstelling
activiteiten ontplooien, of daar nu een fysieke verplaatsing aan te pas komt of niet.
Daarbij kun je het onderscheid maken tussen functionele doelstellingen (werken, school,
winkelen, …) en niet-functionele doelstellingen (sport, ontspanning, …).
Dit roept de vraag op of de door de overheid gehanteerde performance-indicator
(voertuigverliesuren) vanuit mobiliteitsperspectief wel geschikt is om knelpunten in
transportnetwerken te signaleren en maatregelen te evalueren. Een indicator vanuit
bereikbaarheidsperspectief zou immers tot signalering van andere knelpunten kunnen
komen, en daarmee tot andere investeringen kunnen leiden. Ook geeft het geen inzicht
in het mogelijk bestaan van latente vraag of van vervoersbehoeften, waarin het
bestaande transportsysteem niet voorziet.
De redenen waarom we ons verplaatsen (de zogenaamde verplaatsingsmotieven) zijn bij
gebrek aan een globale indicator voor het activiteitenpatroon een suboptimale indicator
die de noodzaak voor mobiliteit (en vaak maar niet altijd verplaatsingen) aangeeft.

Driver 1: verplaatsingsmotieven
Waarom we ons verplaatsen geeft aan welke behoeften we hebben en die in het geval
van deze driver ingevuld worden door effectieve verplaatsingen. De
verplaatsingsmotieven worden meestal opgesplitst in ‘functionele verplaatsingen’
(werken, zakelijk, onderwijs) en ‘niet-functionele verplaatsingen’ (alle andere
verplaatsingen)7.
Traditioneel wordt beleidsmatig veel aandacht besteed aan woon-werkverkeer en
woon-schoolverkeer. Samen met verplaatsingen voor winkelen en diensten worden deze
als functioneel verkeer beschouwd.

Het mobielste land ter wereld, Vanoutrive Thomas, Boussauw Kobe, 2014
Bereikbaarheid in perspectief, K. Martens, J. Bastiaannssen, S. Plomp,
http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2013/cvs13_117.pdf
7
Definitie Onderzoek VerplaatsingsGedrag
https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/onderzoek-verplaatsingsgedr
ag-vlaanderen-ovg
5
6

8

Bron: OVG
Doorheen 20 jaar verplaatsingsgedrag zien we dat de redenen waarom we ons
verplaatsen, de verplaatsingsmotieven, vrij constant blijven. Met andere woorden, de
verplaatsingsbehoeften blijven ongeveer dezelfde. De opkomst van thuiswerk,
e-commerce en het toenemend aantal ouderen (vergrijzing) kunnen hier op termijn
verandering in brengen. Die verandering zal geleidelijk gebeuren.
Een tweede vaststelling is dat recreatief verkeer (een brede categorie die bestaat uit:
ontspanning, sport, cultuur, iemand een bezoek brengen, wandelen of rondrijden, …)
het voornaamste verplaatsingsmotief is. Op basis van prognoses zou het recreatief
verkeer ook sterk toenemen, onder andere aangedreven door een lagere
activiteitsgraad8.
Het tweede verplaatsingsmotief zijn verplaatsingen om te gaan winkelen en voor
diensten, vaak worden deze gekenmerkt door korte verplaatsingsafstanden (in
Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040, Federaal Planbureau,
Januari 2019
https://www.plan.be/uploaded/documents/201901311348570.FOR_TRANSPORT1540_11
854_N.pdf Deze prognose maakt onderscheid tussen ‘inkomensafhankelijke overige
verplaatsingen’ (vrije tijd, winkelen en uitstappen) en ‘niet-inkomensafhankelijke overige
verplaatsingen’ (iemand/iets halen/brengen, diensten, bezoek). Dit is een andere
benadering dan het OVG.
8
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vergelijking met woon-werkverkeer en bepaalde vormen van recreatief verkeer). Het
verdwijnen van winkels, postkantoren en banken in dorpen kan een impact hebben op
die verplaatsingsafstanden. Anderzijds zien we dat digitalisering steeds meer een
alternatief gaat vormen voor een verplaatsing.

Noodzaak duurzaamheid
“Wij erven de wereld niet van onze voorouders, maar wij lenen haar van onze kinderen.”
Oud gezegde (overgenomen door Antoine de Saint-Exupéry)
Duurzaam betekent voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee
voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun
behoeften te voorzien. Deze definitie komt uit het Brundtland-rapport van de
VN-commissie World Commission on Environment and Development uit 19879.
Afgelopen jaren zagen heel wat nieuwe benaderingen naar duurzaamheid het licht.

People, Planet, Profit/Prosperity (Triple P)
Deze benadering dateert uit 199410 en bouwt op een evenwichtige combinatie van de
drie elementen. Dit principe wordt nog steeds vaak toegepast in MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen). Op dit model kwam toch wel wat kritiek, het triple P model
werd te vaak als een alibi gebruikt om niet duurzaam tewerk te gaan. Ook de auteur
nam afstand van zijn eigen principes11.

Sustainable Development Goals
In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable
Development Goals12 (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de
VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar
moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de
mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting
duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie
dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische
aspect. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is in 2021 een van de 8 Belgische SDG
Voices13.

Doughnut Economics
De Donuteconomie is een economisch model ontwikkeld door Kate Raworth. In dit model
wordt economische welvaart gemeten door te kijken naar de realisatie van een sociaal
fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds. Eenvoudig gezegd is het
doel om de behoeftes van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de planeet.
De naam 'donut' is ontleend aan de vorm van het diagram: een cirkel met een gat in het
midden. Het gat van het model geeft weer hoeveel mensen geen toegang hebben tot
basisbenodigdheden als gezondheidszorg, onderwijs, en huisvesting. De korst geeft weer
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
John Elkington, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business
11
https://www.duurzaamnieuws.nl/john-elkington-neemt-afstand-van-zijn-3p-principe/
12
https://sdgs.be/nl/sdgs
13
https://www.duurzame-mobiliteit.be/netwerk-duurzame-mobiliteit-sdg-voice-2021
9
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in hoeverre de ecologische plafonds (planetaire grenzen), waarvan leven afhankelijk is,
worden overschreden. De donut verbeeldt de veilige en rechtvaardige ruimte voor de
mensheid14.
Bij het ontwikkelen van een visie op duurzame mobiliteit houden we rekening met de
verschillende benaderingen voor duurzaamheid en passen we die toe op
mobiliteitsbehoeften.

Maatschappelijke drivers voor mobiliteit
Externe drijvers van mobiliteit zijn de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die
een impact hebben op onze mobiliteit, maar die extern zijn aan de mobiliteitssector zelf.
Dit zijn ontwikkelingen op gebied van demografie, macro-economie, ruimte, energie,
technologie, ruimtegebruik …
In deze monitor werden een beperkt aantal algemene indicatoren gekozen die een
rechtstreekse of onrechtstreekse invloed hebben op onze mobiliteit, maar die niet
rechtstreeks beïnvloed worden door mobiliteitskeuzes.

Driver 2: aantal inwoners
Het aantal inwoners is een belangrijke indicator voor de toename van het aantal
verplaatsingen en indirect voor de toename van het aantal afgelegde kilometer.
Gemiddeld maakt elk individu zo’n 3 verplaatsingen per dag en is iemand tussen de 70
en 90 minuten onderweg (zie BREVER-wet15). De bevolkingstoename is de
hoofdverantwoordelijke voor de toenemende verkeersdruk: het gemiddeld aantal
kilometer per persoon per dag neemt niet significant meer toe (zie katalysator 2:
gemiddeld aantal kilometer).

K. Raworth (2017), Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e
eeuw. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
14

15

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-brever-wet-de-wetmatigheid-die-onzemobiliteit-bepaalt
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Bron: Statbel en Federaal Planbureau (prognose)16
Op 1 januari 2020 waren er 6.629.143 inwoners in Vlaanderen. In 2050 zouden dat er
volgens de prognoses 7.282.461 zijn. Dat zijn er 650.000 meer dan vandaag. In 2050
zullen er dagelijks meer dan anderhalf miljoen extra verplaatsingen per dag zijn17. Ook al
realiseren we een substantiële modal shift, de druk op ons mobiliteitssysteem zal overal
en voor elke modus toenemen. Wijzigingen in de evolutie van de bevolking hebben een
enorme impact op de mobiliteitsvraag.

Driver 3: gemiddelde gezinsgrootte
Gezinnen worden steeds kleiner en dat heeft economische, sociale en ecologische
gevolgen. De economische en milieugevolgen hebben vooral te maken met de
consumptiepatronen van de gezinnen, namelijk de wijze waarop ze in hun behoeften
voorzien. De huidige norm is dat elk gezin over een eigen onroerend goed en
verschillende roerende goederen beschikt: koelkast, wasmachine, tv, computer, wagen
... Een toename van het aantal gezinnen leidt dus tot een stijging van de vraag naar die
roerende en onroerende goederen. Die grotere vraag draagt bij tot de economische
groei. De groei van de productie en de consumptie van die goederen oefenen echter druk
uit op het milieu via de energieconsumptie, de vervuiling, de afvalproductie, … Sociale
Federaal Planbureau, 2021
https://www.plan.be/publications/publication-2077-nl-covid_19_geringe_bevolkingsgroei
_in_2020_en_2021_de_vergrijzing_van_de_bevolking_blijft_op_lange_termijn_aanwezig
17
De Vlaming verplaatst zich gemiddeld 2,42 keer per dag (cijfers OVG 5.5). 653.318 x
2,42 = 1.581.030 bijkomende verplaatsingen per dag.
16
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gevolgen van kleinere gezinnen zorgen voor bijkomende verplaatsingen, bijvoorbeeld de
kinderen die tussen de ouders moeten shuttelen na een echtscheiding of bijkomende
verzorgingsnoden van alleenstaande ouderen.

Bron: SVR en Statbel
In 2019 is de gemiddelde gezinsgrootte 2,31.
Er is een duidelijke tendens richting kleinere gezinnen, ten gevolge van vergrijzing en
eenoudergezinnen. Andere maatschappelijke tendensen, zoals cohousing18, kunnen de
negatieve maatschappelijke effecten terugdringen en in combinatie met gedeelde
mobiliteit ook de negatieve mobiliteitseffecten terugdringen.

Driver 4: vergrijzing
Naar mobiliteit toe heeft de vergrijzing van de bevolking een impact op de kosten voor
de ontwikkeling van aangepaste formules voor openbaar vervoer en andere
infrastructuur om de toegang voor ouderen en mensen met een handicap te
vergemakkelijken19. Daarnaast is er de grotere zorgbehoefte van ouderen die afgelegen
wonen en de bekommernis met betrekking tot de toegankelijkheid van voorzieningen
voor ouderen.

Parkeernormen houden op dit ogenblik nog geen rekening met cohousing
https://www.samenhuizen.be/sites/default/files/Nota%20samenhuizen%20en%20parker
en%202020.pdf
19
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
18
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Bron: Statbel, SVR
Niet enkel het aantal ouderen neemt toe, maar ook het aandeel ouderen op de totale
bevolking. Meer dan 1 op 5 van de Vlamingen (20,2%) is ouder dan 65 jaar. De
gemiddelde leeftijd van de Vlaming steeg van 39,96 jaar in 2000 naar 42,83 jaar in
2020. Het aandeel 67-plussers (vanaf 2030 wordt de wettelijke pensioenleeftijd
opgetrokken naar 67 jaar, op basis daarvan wordt deze indicator vanaf 2030 aangepast)
stijgt van 18 % in 2020 tot 25 % in 207020.
In het verleden zagen we dat ouderen minder actief waren en bijgevolg minder
verplaatsingen deden21. Dit klopt echter niet meer. Ouderen zijn steeds langer actief en
doen heel wat recreatieve verplaatsingen. In tegenstelling tot vroeger hebben (oudere)
vrouwen steeds vaker een rijbewijs, wat leidt tot een grotere mobiliteitsdruk. We houden
er ook rekening mee dat de beroepsactieve leeftijd hoger zal worden (stijging van de
pensioenleeftijd tot 67 jaar).

Driver 5: bbp per inwoner (€)
Er is een sterke correlatie tussen enerzijds de toename van het bbp en anderzijds de
energieconsumptie en het personenvervoer22.

https://www.plan.be/databases/data-35-nl-bevolkingsvooruitzichten+2017+2070
Vergrijzing en mobiliteit, Planbureau voor de Leefomgeving, 2013,
https://www.pbl.nl/publicaties/vergrijzing-en-mobiliteit
22
https://www.intussen.info/OldSite/Planbureau%20DO/nl/html_books/ferado/2nl5.html
20
21
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Bron: Statbel, SVR
Het bruto binnenlands product per Vlaming is 37.633 euro. Het bbp per inwoner gaat in
stijgende lijn, met als uitzondering 2008 en 2009, ten gevolge van de
financieel-economische crisis. Het bbp per inwoner in Vlaanderen ligt hoger dan het
gemiddelde in de Europese Unie (31.900 euro).
De verhouding mobiliteit-bbp is dubbel: mobiliteit is een belangrijk onderdeel in de
berekening van het bbp. De verkoop van voertuigen, brandstoffen, investeringen in
infrastructuur, de verkoop van tickets maken onderdeel uit van de berekening van het
bbp. Een stijgend bbp wijst op een stijgende mobiliteitsvraag en is dus sterk
gecorreleerd met de negatieve effecten van mobiliteit zoals klimaatimpact of congestie23.
De Index voor Duurzame Economische Welvaart24 (ISEW) is een alternatief voor bbp als
economische indicator. In deze index worden mobiliteitseffecten (kosten voor
woon-werkverkeer, maar ook externaliteiten zoals geluidsoverlast) echter al
meegenomen en bijgevolg is deze index minder geschikt als driver.

Driver 6: hernieuwbare energie
België heeft maar een beperkt potentieel van hernieuwbare energiebronnen, onze
industrie is energie-intensief en ook onze residentiële sector verbruikt veel energie. Toch
is het technisch mogelijk om België tegen 2050 voor 100 procent op hernieuwbare
energie te doen draaien. Dat blijkt uit onderzoek van VITO, het Federaal Planbureau en
studiebureau ICEDD25.

23

https://www.oliverwymanforum.com/mobility/2019/jul/dissecting-the-global-mobility-market-201
7-to-2030e.html
24

https://www.milieurapport.be/systemen/vlaanderen/vlaanderen/index-voor-duurzame-economisch
e-welvaart
25

http://www.vitoduurzaamheidsverslag2012.be/home/de-energiesystemen-van-de-toekomst-2/naa
r-100-hernieuwbare-energie-in-belgie-tegen-2050/
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Bron: VITO
Het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik bedroeg 6,9%
in 2018. Dat aandeel lag in 2005 nog op 1,9%. In dit cijfer zit niet alleen de inlandse
productie van groene stroom, warmte en koeling, maar ook het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen voor transportdoeleinden. Bij dat laatste gaat het zowel
om biobrandstoffen in verbrandingsmotoren als om groene stroom in elektrische
voertuigen.
Elektrische mobiliteit kan het vliegwiel worden voor een transitie richting hernieuwbare
energie. Enerzijds is hernieuwbare energie noodzakelijk voor een duurzame elektrische
mobiliteit en anderzijds kan elektrische mobiliteit de elektrificatie van de samenleving
versnellen. Het slim opladen van de batterijen van elektrische voertuigen is voor de
energiesector een van de meest kansrijke oplossingsrichtingen voor het balanceren van
de volatiele productie van wind- en zonne-energie26.
Waterstof wordt ook vaak genoemd als oplossing. Het kost echter energie om deze
drager te vormen. Op de locaties waar deze drager gevormd wordt, zoals
havengebieden, is er vaak al een grote vraag naar energie. Het is dus zeer de vraag in
welke mate waterstof een efficiënte oplossing is voor (personen)mobiliteit.

Driver 7: bebouwde oppervlakte
In 2018 was 28,30% van Vlaanderen bebouwd. Deze indicator beschrijft het percentage
aan bebouwde oppervlakte in Vlaanderen aan de hand van de informatie over bebouwde
kadastrale percelen. Daarom omvat de indicator ook de niet-bebouwde delen (tuin, park,
berm, bos,…) van een bebouwd perceel.
Vlaanderen is een regio met een hoge bebouwingsgraad. Het bouwen van woningen,
wegen, openbare gebouwen, bedrijven en andere constructies sluit bodems af waardoor
natuurlijke bodemfuncties zoals infiltratie en waterberging bemoeilijkt worden.
Daarnaast zorgt bebouwing van het buitengebied voor een sterke druk op de open
ruimte (zoals landbouw, bos, duinen,…) in Vlaanderen.

26

https://www.energyville.be/onderzoek/slim-oplaadsysteem-voor-elektrische-voertuigen
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Versnippering en verspreide (lint)bebouwing zijn nadelig voor natuurfuncties, land- en
bosbouw en creëert bijkomende uitdagingen ten gevolge van de klimaatverandering
(overstromingen, hittegolven, …). Ook op gebied van mobiliteit zijn er negatieve
effecten: langere afstanden, nood aan bijkomende infrastructuur en minder efficiënt
openbaar vervoer.

Bron: MIRA, Statbel27
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet een beter antwoord bieden op
maatschappelijke veranderingen zoals klimaatverandering. De druk op de open ruimte
verminderen is één van de krachtlijnen van het BRV. Tegen 2025 wil men de inname van
open ruimte terugdringen van 6 naar 3 hectare per dag, tegen 2040 zou dit 0 hectare
per dag zijn. Een eerste effect van de aangekondigde ‘betonstop’ is echter een versnelde
inname van open ruimte28 en die versnelling valt duidelijk op in de grafiek. Ondertussen
werd in het Regeerakkoord 2019-2024 voor een andere term, nl. ‘bouwshift’, gekozen, al
blijven de doelstellingen wel behouden.

Driver 8: ICT-gebruik in huishoudens
Bijna een huishouden op tien (8%) heeft thuis geen internetaansluiting. 19% van de
alleenstaanden in Vlaanderen heeft thuis geen internet. Het gaat vooral om ouderen: in
de leeftijdsgroep 65-74 jaar beschikt 27% niet over internet. 26% van de huishoudens
met een maandinkomen lager dan 1.500 heeft geen internetaansluiting.

27

https://www.milieurapport.be/milieuthemas/bodem/bodembedekking-gebruik/bebouwde
-oppervlakte
28

https://www.gva.be/cnt/dmf20181223_04059275/betonstop-blijkt-flop-inname-van-ope
n-ruimte-in-stijgende-lijn-sinds-aankondiging-vlaamse-regering
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Bron: Statbel
Afgelopen jaren is de toegang tot het internet in Vlaamse huishoudens sterk
toegenomen. Toch beschikken heel wat gezinnen nog niet over internet, in het bijzonder
meer kwetsbare gezinnen (lage inkomens, ouderen ...). We zien heel wat ontwikkelingen
in het mobiliteitsaanbod, zoals Mobility as a Service en vraagafhankelijk vervoer,
waarvoor digitale skills noodzakelijk zijn. Voorlopig ontbreekt de link tussen mobiliteit en
digitale ongeletterdheid nog te vaak in onderzoek29.

29

https://www.dignity-project.eu/pilots/flanders/
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2. Wat is duurzame mobiliteit?
“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen” - The Scene
Duurzame mobiliteit is vaak nog een containerbegrip. Elke organisatie vertrekt vanuit
een bepaalde visie op duurzame mobiliteit en geeft er op basis van de eigen
doelstellingen een invulling aan. Duurzame mobiliteit wordt gelinkt aan heel wat
ecologische, maar ook sociale en economische indicatoren en vaak zijn die ook
verbonden aan een bepaalde context30. In deze monitor baseren we ons op de
mobiliteitsdonut.

Donutmodel duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit omschrijven we als voldoende mobiliteit om volwaardig deel te
nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat de negatieve gevolgen van ons
individueel mobiliteitsgedrag de mobiliteit van anderen op korte of lange termijn nadelig
beïnvloeden.
De mobiliteitsdonut is ontwikkeld door Kris Peeters in hoofdstuk 8 “It’s not the jam,
stupid!” in het boek “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” van de denktank Minerva31. De
mobiliteitsdonut is gebaseerd op de donuteconomie van Kate Raworth32.

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/sumi_en
https://www.denktankminerva.be/studies/klimaat-en-sociale-rechtvaardigheid
32
K. Raworth (2017), Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e
eeuw. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
30
31
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Mobiliteit is noodzakelijk om deelname aan de maatschappij te garanderen (zie deel 1:
“Waarom duurzame mobiliteit?”). Elk individu heeft nood aan een minimale toegang tot
mobiliteit om deelname aan de maatschappij te verzekeren. In de mobiliteitsdonut heet
dit het sociaal fundament. Wie te weinig toegang heeft tot mobiliteit is ‘mobiliteitsarm’.
In tegenstelling tot domeinen als onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting is
rechtvaardigheid geen uitgangspunt voor mobiliteit, zoals Karel Martens aangeeft in het
boek Transport Justice33. De overheid voorziet weliswaar subsidies voor openbaar
vervoer en doelgroepenvervoer, maar de burger heeft geen recht op minimaal aanbod34.
Anderzijds zien we een grote druk op mobiliteit: we zijn met steeds meer, we nemen
steeds meer plaats in en economische groei is voor velen een doelstelling. Te veel
mobiliteit (of ‘rommelmobiliteit’, zoals Kris Peeters het noemt) leidt tot
klimaatopwarming, luchtvervuiling, geluidsoverlast, file, verkeersonveiligheid …
Overconsumptie van mobiliteit leidt tot een niet-duurzame situatie waarbij we het
ecologisch plafond van onze leefwereld overschrijden. Die overconsumptie leidt ook tot
schaarste: de overmaat aan mobiliteit leidt tot meer ruimtelijke versnippering en zo tot
meer auto-afhankelijkheid en dus een groter gat in de donut.

Karel Martens, Transport Justice, 2017
Zie ook: “Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid”
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/verslag-van-basismobiliteit-naar-basisberei
kbaarheid-02102015
33
34
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Verkeersveiligheid speelt een bijzondere rol in de mobiliteitsdonut. Enerzijds leidt te veel
mobiliteit tot meer verkeersonveiligheid, anderzijds zien we dat die toenemende (zowel
objectieve als subjectieve) verkeersonveiligheid leidt tot minder toegang tot mobiliteit
(kinderen krijgen een kleinere actieradius opgelegd, ouderen durven de straat niet meer
over ...).
In de volgende hoofdstukken bespreken we de indicatoren die ‘te weinig’ en ‘te veel’
mobiliteit aanduiden. We noemen ze ‘kanaries’ omdat ze aangeven dat iets fout loopt
inzake ons mobiliteitsbeleid.

Te weinig mobiliteit
“Iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, met het
oog op de volwaardige deelname van eenieder aan het maatschappelijk leven” Doelstelling uit (Vlaams) decreet betreffende het mobiliteitsbeleid, maart 2009, dat
vervangen is door het decreet basisbereikbaarheid, april 2019, waar deze doelstelling
niet langer expliciet in is opgenomen.
Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich zelfstandig te verplaatsen. Iedere groep
in de samenleving moet toegang hebben tot het vervoerssysteem, met bijzondere
aandacht voor de kwetsbaarste mensen: kinderen, ouderen, mensen met een
handicap35, minder kapitaalkrachtigen, …
Naast toegang tot het vervoerssysteem is ook de toegang tot informatie- en
communicatienetwerken36 een belangrijke component in het streven naar een vanuit
sociaal oogpunt duurzame ontwikkeling van de mobiliteit.

Kanarie 1: aandeel mobiliteit in gezinsuitgaven
Mobiliteit (11% van totale bestedingen) is na huisvesting (24%) en voeding (13%) de
grootste besteding van Belgische gezinnen.

35

https://passelemessage.be/accessibilite-des-gares-sncb-carte-2021/?fbclid=IwAR0CwIn
ekmBKeBS9yw-r6EttfDNSY8iE4f1qE38vaNdj1NxsQ_2cGLUVtbk
36

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Barometer-van-de-inf
ormatiemaatschappij-2020.pdf
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Bron: Statbel
Op basis van de gezinsuitgaven voor mobiliteit kunnen we een aantal vaststellingen
maken37. We besteden ongeveer 11% van het gezinsbudget aan mobiliteit, dat is lager
dan het Europees gemiddelde (EU28: 13%) en onze buurlanden. Dat aandeel is
bijzonder laag voor vervoersdiensten (1,1 % van de totale bestedingen in België in 2019,
tegenover 2,5 % in Duitsland en in Frankrijk en 2,3 % in Nederland). Oorzaak is niet
enkel te zoeken in goedkoper openbaar vervoer, maar ook de terugbetaling door de
werkgever voor het woon-werkverkeer.
De kosten verbonden aan het gebruik van persoonlijke voertuigen (brandstof,
onderhoud, enz.) vertegenwoordigen meer dan de helft van de uitgaven.
De aankoop van voertuigen staat op de tweede plaats binnen de vervoersuitgaven van
de gezinnen. Hoewel hun aandeel in de totale uitgaven voor de aankoop van voertuigen
niet erg groot is, zijn de uitgaven voor de aankoop van rijwielen (fietsen, maar ook
bijvoorbeeld steps) aanzienlijk gestegen.
De uitgaven voor vervoersdiensten hebben een beperkt aandeel in de gezinsuitgaven
voor vervoer in België (10 % in 2019). Het gaat vooral over de uitgaven voor
spoorvervoer, wegvervoer en luchtvervoer van passagiers.
Het aandeel mobiliteit in de totale uitgaven stijgt met het inkomen. Gezinnen met
hogere inkomens veroorloven zich meer luxe, wat zich vertaalt in (meer en duurdere)
wagen(s).
Die ongelijkheid is een aandachtspunt voor een rechtvaardige mobiliteit.
Federaal Planbureau, Les dépenses de transport des ménages, januari 2021,
https://www.plan.be/uploaded/documents/202102170650110.WP_2101_12341.pdf
37
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Kanarie 2: vervoermiddelenbezit
De enorme toename van het autobezit in de jaren ’60 en ’70 is helemaal afgevlakt.
Autobezit is nu ongeveer status quo, met ongeveer 4 op 5 van de gezinnen die over
minimaal 1 auto beschikt. De gebouwde omgeving is wel duidelijk van invloed op bezit
en gebruik van de auto. Naarmate de woonomgeving minder compact is, blijkt de kans
op autobezit flink toe te nemen, hetzelfde geldt in iets mindere mate voor de
werkomgeving38. Ook het fietsbezit blijft door de jaren heen constant.

Bron: OVG
Het fietsbezit ligt in Vlaanderen ongeveer even hoog als het autobezit (rond 80%), maar
een Vlaams gezin bezit gemiddeld dubbel zoveel fietsen als auto’s. Gezinnen met fietsen
beschikken vaak over meerdere verschillende fietsen, voor verschillende gezinsleden of
voor verschillende functies (bvb. stadsfiets en racefiets).
De e-fiets (elektrische fiets) is een nieuwe en sterk groeiende vorm van mobiliteit,
ondertussen heeft bijna 1 op 5 Vlaamse gezinnen een e-fiets.
Het bezit van auto’s neemt niet langer toe, toch zien nog geen significante afname van
het autobezit. Fietsbezit blijft constant, we zien wel een sterke stijging van e-fietsbezit.
Ook dit wijst op een ongelijkheid: er is een groot verschil in vervoermiddelenbezit
naargelang het gezinsinkomen.

Built environment and car travel, Kees Maat, 2009,
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:8df649ca-ceb1-4556-a813-df7b770e450c/PhD_D
issertation_Kees_Maat_SUA029.pdf
38

23

Kanarie 3: voertuigkilometers De Lijn
Sinds het jaar 2000 (invoering basismobiliteit) is het aantal voertuigkilometers door De
Lijn sterk toegenomen, mede dankzij nieuwe projecten zoals basismobiliteit. Sinds 2010
zijn de gevolgen van de opgelegde besparingen merkbaar, elk jaar daalt het aantal
afgelegde voertuigkilometers. Het gaat daarbij vooral om ritten in landelijke gebieden of
avondritten die wegvielen. Sinds 2013 vlakt de daling af en blijft het aantal
voertuigkilometers ongeveer hetzelfde.
De Lijn geeft sinds 2017 geen reizigerscijfers meer vrij in afwachting van een meer
correcte dataverzameling (ReTiBo). De laatste gepubliceerde cijfergegevens wijzen op
een daling van het aantal reizigers (al kan dat het gevolg geweest zijn van een
overschatting van het aantal ritten door 65+’ers).
Naast aanbod is ook de toegankelijkheid van de haltes een werkpunt. In 2020 werd het
Masterplan Toegankelijkheid39 gelanceerd. In 2019 waren slechts 12% van de haltes
toegankelijkheid voor personen met een motorische beperking, tegen 2030 zou dit 50%
van de haltes moeten zijn.

Bron: De Lijn
Vanaf 2022 zou basisbereikbaarheid van start gaan, een vraaggestuurde benadering
voor het openbaar vervoer (dit is ondertussen uitgesteld naar een latere datum). De Lijn
wordt interne exploitant voor het kern- en aanvullend net. Het vervoer op maat, de
39

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1605859110/20201117_01_MasterplanToe
gankelijkheid_def_abqcwd.pdf
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belbussen van vandaag, zullen niet langer door De Lijn uitgevoerd worden. Een nieuwe
benadering van deze indicator zal moeten overwogen worden.
We zien het aantal reizigers en voertuigkilometers teruglopen. Minder aantal
voertuigkilometers houdt vooral een risico op vervoersarmoede in, gezien het vooral
gebieden met een beperkte bediening zijn waar gesnoeid wordt. Ook het vraaggestuurd
systeem basisbereikbaarheid lijkt te resulteren in het verdwijnen van aanbod op locaties
met dunne vervoersstromen.

Te veel mobiliteit
“De auto is goed om zotte plaatsen op zotte momenten te bereiken.” - Willy Miermans
Er is een groeiende besef dat overconsumptie van mobiliteit veel negatieve gevolgen
heeft. De klimaatimpact, maar ook luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid,
files … worden gelinkt aan te veel mobiliteit.
Tot zover het goede nieuws. Maatregelen om de overconsumptie van mobiliteit in te
perken stuiten op verzet: het is voor velen een aantasting van onze vrijheid en soms
wordt ook de sociale kaart gespeeld: (auto)mobiliteit wordt voor een aantal mensen te
duur. Dat verklaart het verzet tegen maatregelen zoals een kilometerheffing,
lage-emissiezone of betalend parkeren.

Kanarie 4: afgelegde gemotoriseerde kilometers
De stijging van de afgelegde kilometers in het personenvervoer is hoofdzakelijk te wijten
aan de toename van het aantal voertuigen (en van de totale bevolking40). In het
personenvervoer is er een daling van het aantal jaarlijks afgelegde kilometers per
personenwagen (en per persoon)41, dat is een fenomeen dat vastgesteld wordt in alle
ontwikkelde landen en de naam peak travel42 kreeg.

40
41

Zie driver 2: aantal inwoners
Zie katalysator 1.2: gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag

42

https://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/peak-travel-personenvervoer-heeft-zijn-piek
-bereikt
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Bron: Statbel, FOD Mobiliteit en vervoer
In 2019 reden alle gemotoriseerde voertuigen samen een afstand van meer dan 61
miljard kilometer. Het aantal voertuigkilometer op Vlaamse wegen neemt jaar na jaar
gestaag toe.
Het aantal kilometer afgelegd met ‘lichte bedrijfswagens (N1)’ steeg sterk. Dit
fenomeen, ‘camionettisering’ genoemd, kan deels verklaard worden door de
kilometerheffing voor vrachtwagens met een MTM > 3,5 ton, waar we een afname van
het aantal afgelegde kilometers zien. Een andere verklaring is te vinden in de groei van
e-commerce.
Op basis van het aantal afgelegde kilometer per persoon per dag dat afneemt
(katalysator V1.2), kunnen we concluderen dat het stijgende aantal gemotoriseerde
kilometers te wijten is aan de toenemende bevolking (driver 2:aantal inwoners).

Kanarie 5: verkeersslachtoffers (D30d)
Zowel objectieve als subjectieve verkeersveiligheid liggen aan de grondslag van
een duurzame mobiliteit. Verkeersonveiligheid is een gevolg van de overconsumptie van
mobiliteit en vaak verbonden aan ongewenst en zelfs gevaarlijk gedrag: te snel rijden,
alcohol en drugs achter het stuur, afgeleid rijden door gsm-gebruik ...
Naast de harde ongevallencijfers is er het subjectieve onveiligheidsgevoel. Daardoor
mogen kinderen niet zelfstandig naar school, wagen ouderen zich niet meer buitenshuis
of durven mensen niet meer fietsen. Wanneer mensen zich veiliger voelen op straat
zullen ze ongetwijfeld meer buiten komen en sneller kiezen voor een actieve
verplaatsing.
Ook sociale veiligheid is een belangrijk aspect. Onverlichte straten nodigen niet uit om
’s nachts naar huis te stappen of fietsen. Incidenten op het openbaar vervoer
weerhouden reizigers ervan bepaalde lijnen te gebruiken.
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Er zijn verschillende manieren om verkeersonveiligheid te kwantificeren: de meest
gebruikelijke zijn doden 30 dagen (D30d, mensen die binnen 30 dagen na het ongeval
overlijden) en het totaal aantal slachtoffers (doden, zwaar- en lichtgewonden).
Onderregistratie is een aandachtspunt. Het Vias Institute schat dat 95% van de dodelijke
slachtoffers, 50% van de zwaargewonden en 35% van de lichtgewonden geregistreerd
wordt43. Zeker bij niet-gemotoriseerde weggebruikers zoals voetgangers en fietsers is de
graad van onderregistratie hoog.

Bron: Statbel en SVR (doelstelling)
In het begin van de 21e eeuw zagen we een sterke afname van het aantal
verkeersdoden. Afgelopen jaren zien we echter een stagnatie.
De doelstellingen die de Vlaamse overheid zich opgelegd heeft, worden voorlopig niet
gehaald (doelstelling 375 verkeersdoden in 2010 werden er 437 en doelstelling 250
verkeersdoden in 2015 werden er 378). Tegen 2050 wordt gestreefd naar 0
verkeersdoden (vision zero) volgens de beleidsnota van ministers Lydia Peeters.
De ‘gap’ (verschil tussen doelstelling en reëel aantal verkeersdoden) wordt steeds
groter. In 2018 en 2019 zien we zelfs terug een toename van het aantal verkeersdoden.

Onderregistratie van verkeersslachtoffers, BIVV, 2013
https://www.vias.be/publications/Onderregistratie%20van%20verkeersslachtoffers/Ond
erregistratie%20van%20verkeersslachtoffers.pdf
43
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Kanarie 6: verkeersslachtoffers voetgangers
Actieve of zachte weggebruikers zoals voetgangers en fietsers worden niet beschermd
door een metalen kooi. Een ongeval resulteert vaak in een slachtoffer.
Sommige categorieën voetgangers hebben een hoger risico op verkeersongevallen dan
andere. Het zijn vooral de 65-plussers die meer ernstige verwondingen oplopen als
voetganger aangezien zij kwetsbaarder zijn dan andere categorieën. Ook de jongeren,
12- tot 17-jarigen, raken sneller dan anderen betrokken bij een verkeersongeval44.

Bron: Statbel
De afname van het aantal slachtoffers (doden, zwaar- en lichtgewonden) bij de
voetgangers is nagenoeg onbestaand. In België gebeuren bijna 80% van alle ongevallen
met voetgangers binnen de bebouwde kom. Een logische maatregel zou dan ook zijn om
de snelheidsnorm binnen de bebouwde kom te verlagen tot 30 km/u. Dit voorkomt niet
enkel ongevallen, maar vermindert ook de ernst van ongevallen.

VIAS geeft als reden dat jongeren meer risico’s nemen, een grotere expositie
(jongeren stappen verhoudingsgewijs meer) is een andere mogelijke verklaring.
Voetgangers, themadossier verkeersveiligheid nr.7, VIAS, 2019,
https://www.vias.be/publications/Themadossier%20verkeersveiligheid%20n%C2%B07%
20-%20Voetgangers%20(2019)/Themadossier_verkeersveiligheid_nr.7_-_Voetgangers_
(2de_editie).pdf
44
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Kanarie 7: verkeersslachtoffers fietsers
Het aantal fietsslachtoffers is het hoogst bij tieners. Toch zijn het voornamelijk de
65-plussers die de ernstigste verwondingen oplopen en meer dan de helft van de
fietsdoden uitmaken45.

Bron: Statbel
Snelheidsmanagement is de meest cruciale hefboom om de veiligheid van fietsers te
vergroten. Het snelheidsregime wordt bij voorkeur bepaald door de aanwezige
fietsinfrastructuur: bij gemengd verkeer maximaal 30 km/u, een aanliggend verhoogd
fietspad bij 50 km/u en 70 km/u enkel in geval van een fysiek gescheiden fietspad46.
Het aantal slachtoffers bij fietsers neemt de afgelopen jaren niet af, er is zelfs een
stijgende tendens. De toename van het aantal fietsslachtoffers is te verklaren door het
toenemend aantal fietsers. Volgens het safety in numbers-effect neemt het risico op een
ongeval voor de individuele fietser evenwel af als het aantal fietsers op de weg
toeneemt. In Vlaanderen is dat voorlopig niet het geval, dat kan toegeschreven worden
aan verschillen in infrastructuur en verschillen in verkeersmentaliteit47.

Fietsers, themadossier verkeersveiligheid nr.7, VIAS, 2018,
https://www.vias.be/publications/Themadossier%20verkeersveiligheid%20n%C2%B02%
20-%20Fietsers%20(2018)/Themadossier_Verkeersveiligheid_nr.2_-_Fietsers%20(2de_
editie).pdf
46
https://www.fietsersbond.be/30-50-70-principe
47
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Het-Safety-in-Numbers-effect-bestaat-echt
45
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Kanarie 8: klimaat - CO2-equivalenten
De doelstelling voor vermindering van CO2-uitstoot die Vlaanderen naar voor schuift
tegen 2030 (-32,8%) ligt lager dan wat Europa vraagt van België (-35%).
Om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden moet de
CO2-intensiteit jaarlijks minstens 6,3 procent afnemen. Weinig landen voldoen aan deze
norm. Het doorbreken van de koppeling tussen CO2-uitstoot en economische groei is een
belangrijk mechanisme om de klimaatdoelstellingen te halen. Zeker in het verkeer blijkt
die ontkoppeling niet evident, voor verkeer stijgt de mondiale CO2-uitstoot nog steeds.

Bron: Milieurapport48
De broeikasgasemissies van transport (met inbegrip van de bijschatting inzake verkochte
brandstof bij wegverkeer en bij binnenlandse zeescheepvaart conform internationale
rekenregels) blijken al sinds 2000 te schommelen tussen 15 en 17 Mton CO2-eq (16,2 in
2018). In 1990 had het transport een aandeel van 15 % in de emissie van
broeikasgassen. Maar doordat transport in tegenstelling tot de meeste andere sectoren
geen belangrijke daling liet optekenen sinds 2005 (index 2018: 123,32 t.o.v. 1990), liep
tegelijkertijd het aandeel van deze sector in de Vlaamse broeikasgasuitstoot op tot 18 %
in 2005 en zelfs 21 % in 2018. Maatregelen in deze sector zoals de aangescherpte

48

https://www.milieurapport.be/milieuthemas/klimaatverandering/broeikasgassen/emissie
s-broeikasgassen-per-sector
30

uitstootnormen voor nieuw verkochte personenvoertuigen en het rekeningrijden voor
goederentransport, zijn onvoldoende om deze trend te keren.
Ondanks internationale engagementen neemt de uitstoot van CO2-equivalenten in het
verkeer niet af. Het aandeel verkeer in de uitstoot neemt toe. We slagen erin op
verschillende gebieden de CO2-uitstoot te verminderen, maar voor wat betreft transport
blijven we overconsumeren.

Kanarie 9: luchtkwaliteit - NOx
De transportsector draagt in grote mate bij aan de uitstoot van NOx, NMVOS, fijn stof
(PM2,5) en SO2. Deze polluenten veroorzaken verschillende milieu- en
gezondheidsproblemen.

Bron: Milieurapport49
Transport is de belangrijkste bron van stikstofoxides. De doelstelling invoor 2015 (52,3
kton NOx) werd pas in 2017 gehaald. In 2018 bedroeg de emissie van de sector
transport 47 kton NOx. Dit is 49% van de Vlaamse totaal-uitstoot NOx. Vooral het
wegverkeer (personenvervoer en in iets mindere mate goederenvervoer) draagt hieraan
bij (42 %-punten). Bovendien is de impact van uitstoot in het verkeer op de bevolking
groter dan bij andere bronnen (zoals industrie). Ten eerste is er meer wegverkeer in
stedelijke gebieden waar de bevolkingsdichtheid groter is en ten tweede gebeurt de
uitstoot laag bij de grond, op ademhoogte.
49

https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/emissies-afval/emissie-van-nox-nmvos
-pm2-5-en-so2#:~:text=Transport%20is%20de%20belangrijkste%20bron,bij%20(42%
20%25%2Dpunten).
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De NOx-uitstoot van transport daalde met meer dan de helft (52 %) sinds 2000, dankzij
de steeds strengere emissienormen voor voertuigen. Toch was de emissiedaling nog
relatief beperkt door een toename van het aantal gereden kilometer bij het wegverkeer.
Ook neemt het aandeel van wegverkeer in de uitstoot van NOx toe.

Kanarie 10: filezwaarte
De zwaarte van een file is gelijk aan het product van de lengte van de file en de duur
van de file en dit gecumuleerd over de verschillende fases van de file (cf. de filelengte
evolueert in de tijd). Filezwaarte wordt uitgedrukt in kilometeruren (km.uren), de
waarde opgenomen in de indicator is het voortschrijdend jaargemiddelde (0u-24u)
telkens in december. Behalve het aantal voertuigen bepalen nog andere factoren de
filezwaarte: het weer, ongevallen, wegenwerken ...

Bron: Verkeerscentrum50
De filezwaarte neemt de afgelopen jaren steeds toe. Vooral in de Vlaamse Ruit, het
gebied rond en tussen de grootstedelijke gebieden van Brussel, Gent, Antwerpen en
Leuven, is de filezwaarte hoog, met als drukste wegen de R1 (ring van Antwerpen) en
R0 (ring van Brussel). Op die locaties zijn ingrijpende wegenwerken gepland
(optimalisering R0 en de Oosterweelverbinding). Ervaring uit het buitenland, zowel USA,
UK als Nederland51 leert nochtans dat op basis van de fundamentele filewet de
bijkomende capaciteit na enkele jaren terug ingenomen is door bijkomend autoverkeer.
50

https://www.verkeerscentrum.be/sites/default/files/2021-03/01.0_20210301%20Jaarra
pport%20verkeersindicatoren%20snelwegen%20Vlaanderen%202020_0.pdf
51

https://decorrespondent.nl/8414/meer-asfalt-leidt-altijd-tot-meer-files-toch-geven-we-e
r-elk-jaar-een-miljard-euro-aan-uit/884707489050-f0774bdc
32

Filezwaarte is eigenlijk helemaal geen goede indicator om over mobiliteit te spreken,
gezien deze indicator vertrekt vanuit een verkeerde visie op mobiliteit. De indicator
maakt wel al duidelijk welke impact corona had op onze (auto)mobiliteit. Volgend jaar
beschikken we over meer cijfers voor een diepere analyse.

Nog heel wat kanaries
Zowel voor te weinig als te veel mobiliteit zijn nog heel wat kanaries te vinden. Zeker als
we naar bepaalde doelgroepen kijken (minder mobielen, jongeren, ouderen, vrouwen,
digibeten …) zijn er specifieke indicatoren die het tekort aan mobiliteit aangeven. Ook
voor het teveel aan mobiliteit zijn op basis van het motief (bvb. salariswagens52 gelinkt
aan het woon-werkverkeer of vliegverkeer gelinkt aan het recreatief verkeer) nog heel
wat kanaries voorhanden.
Naast de kanaries zijn er ook heel wat randvoorwaarden gekoppeld aan de keuze voor
duurzame mobiliteit. In de literatuur53 vinden we er heel wat terug: tijdsgebruik
(doorstroming openbaar vervoer), geld (kostprijs gebruiker, maar ook maatschappelijk)
en comfort (zie bijvoorbeeld het tevredenheidsonderzoek bij De Lijn54 of het
fietspadenrapport55). Ook minder eenvoudig meetbare zoals gewoontegedrag en zelfs
een emotionele band met voertuigen zijn kanaries voor ons mobiliteitsgedrag.

52
53
54
55

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-duurzame-bedrijfswagen-bestaat-niet
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/duurzame-mobiliteit-verkopen
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/kwaliteit.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/24/fietspaden-rapport/
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3.Hoe komen we tot duurzame mobiliteit?
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
- Albert Einstein
De problemen veroorzaakt door het autoverkeer kunnen niet opgelost worden enkel en
alleen met een ‘schonere auto’. Denk eerst na of je je wel moet verplaatsen. Denk
daarna na over welk vervoersmiddel het best geschikt is. Eenmaal die keuzes gemaakt
zijn, probeer je de impact van je verplaatsing te beperken.
Het verduurzamen van mobiliteit kan door middel van de 3 V’s56: Verminderen,
Verschuiven en Verschonen. In de eerste plaats vermijden we verplaatsingen door
geen onnodige verplaatsingen te doen of te vervangen door technologie (soms wordt dit
als een 4e V beschouwd: Verkorten). We verminderen het aantal kilometers door een
goed locatiebeleid en na te denken over ons verplaatsingsgedrag. In tweede instantie
verschuiven we onze verplaatsingen van de auto naar te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer. Wanneer een verplaatsing met de auto onvermijdelijk is, kiezen we
voor een gedeelde auto, delen we onze rit met anderen en zorgen we voor de minst
vervuilende wagen.

Deze benadering is gebaseerd op “The sustainable mobility paradigm” van David
Banister57.

56
57

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-3-vs-voor-een-duurzame-mobiliteit
David Banister, The sustainable mobility paradigm, 2008
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Cathy Macharis spreekt in haar boek "Met een factor 8 naar de mobiliteit van de
toekomst" over 8 V's: Vermelden, Vermijden, Verschuiven, Verschonen, Versnellen,
Verbinden, Veranderen, Verliefd58. Uiteraard is elk van die 8 V’s noodzakelijk om tot een
transitie te komen, in onze visie beperken we ons tot de 3 V’s omdat die een antwoord
bieden op de vraag “Hoe komen we tot duurzame mobiliteit?”

Verminderen
“Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas
demeurer en repos, dans une chambre.” - Blaise Pascal, Pensées 1670
Consuminderen kunnen we ook toepassen op
mobiliteit: we leggen minder onnodige
kilometers af.
Daarvoor kijken we in eerste instantie naar
ruimtelijke ordening: mobiliteit is noodzakelijk
omdat verschillende activiteiten (wonen,
werken, winkelen, school, ontspanning …)
ruimtelijk gescheiden zijn.
We kijken ook of we bepaalde verplaatsingen
kunnen vermijden door bijvoorbeeld thuis te
werken of door een vergadering door middel
van teleconferencing te organiseren.

58

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/met-een-factor-8-naar-de-mobiliteit-van-de
-toekomst
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Die ruimtelijke ordening is wel degelijk een basisvoorwaarde voor duurzame mobiliteit,
want streven naar een duurzame modal split voor een ruimtelijk verkeerde ontwikkeling
leidt vaak tot een verslechtering in plaats van een verbetering van de situatie. De
Canadese transportplanner Brent Toderian noemt dit “doing the wrong things better59”.
Vlaanderen wordt gekenmerkt door een sterke ruimtelijke versnippering, wat ondanks
ons kleine oppervlakte en in combinatie met de baksteen in onze maag leidt tot langere
woon-werkverplaatsingen dan in onze buurlanden60.
We steunen daarvoor op een aangepast locatiebeleid. Dat wil zeggen dat we kiezen voor
kernverdichting in onze steden en gemeenten. Door te verdichten worden de negatieve
maatschappelijke effecten van de urban sprawl61 tegengegaan. Voor stadsontwikkeling
houden we rekening met de principes Density, Diversity en Design62. Concepten als de
15-minutenstad63 of -buurt dragen bij aan het verminderen van het aantal af te leggen
kilometers. Nieuwe voorzieningen plannen we in waar ze zo weinig mogelijk
verplaatsingen genereren of waar ze op een duurzame manier kunnen. We bouwen op
principes zoals TOD (Transit Oriented Development) en logistieke ontwikkelingen komen
op locaties ontsloten door waterwegen of spoor. In plaats van nieuwe open ruimte in te
nemen kiezen we voor inbreiding, zo komen we sneller tot een betonstop.

BReVer: de wet Behoud REistijd en VERplaatsingen
De BREVER-wet64 staat voor de wet van Behoud van REistijd en VERplaatsingen. Het
reistijdbudget, een meer algemene naam voor de BREVER-wet, is door vele
wetenschappers vastgesteld en onderbouwd door middel van data. In Angelsaksische
landen staat deze wet beter bekend als ‘Marchetti’s Constant’ of ‘Marchetti’s Law’.
Volgens deze wet verplaatst een mens zich gemiddeld tussen de 70 en 90 minuten per
dag en dat voor gemiddeld 3 verplaatsingen. Dit gemiddelde wordt vastgesteld op niveau
van de maatschappij als geaggregeerd resultaat van de volledige bevolking. De
beroepsactieve dertiger zal zich vaker verplaatsen dan de bedlegerige tachtiger.
Het belangrijkste gevolg van de BREVER-wet is dat hoe sneller we ons gaan verplaatsen,
hoe meer kilometer we per dag afleggen65. Als we voor minder kilometers gaan, kunnen
we binnen het reistijdbudget opteren voor tragere vervoermiddelen. Het verminderen
van het aantal kilometers is bijgevolg een harde randvoorwaarde voor een modal shift.
Zoals we in de mobiliteitsdonut zagen, leidt meer consumptie van mobiliteit tot meer
versnippering en dus op zijn beurt weer tot meer mobiliteit.

59

https://www.reinventingparking.org/2017/02/dont-do-wrong-thing-better-do-right.html
60
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/longread-de-file-dat-zijn-wij-zelf
61
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-kosten-van-urban-sprawl-vlaanderen
62
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-6-ds-van-bereikbaarheid
63
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-15-minutenstad
64
Geurt Hupkes noemde dit de BREVER-wet:
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-brever-wet-de-wetmatigheid-die-onzemobiliteit-bepaalt
65

https://decorrespondent.nl/8322/we-gaan-steeds-sneller-maar-komen-geen-seconde-ee
rder-thuis-en-dat-is-een-groot-probleem/875033958150-55abd2d8
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Katalysator V1.1: gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
Volgens de BREVER-wet verplaatsen we ons gemiddeld 3 keer per dag.

Bron: OVG
Het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen houdt zich opvallend goed aan de BREVER-wet,
met 2,42 verplaatsingen per persoon per dag. Als kanttekening bij deze cijfers zien we
dat ongeveer een kwart van de Vlamingen zich niet verplaatst volgens het Onderzoek
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, dit kan aangeven dat een aanzienlijk deel van de
bevolking kampt met vervoersarmoede.

37

Katalysator V1.2: gemiddeld aantal kilometer per persoon per dag

Bron: OVG
Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag neemt de afgelopen jaren
af. Dit is een trend die we zien in zo goed als alle ontwikkelde landen en in de
vakliteratuur peak travel66 genoemd werd. De voornaamste oorzaak is dat we ons niet
langer steeds sneller gaan verplaatsen, omwille van toenemende congestie. Om binnen
ons reistijdbudget te blijven leggen we bijgevolg minder kilometer af.
Per persoon leggen we dagelijks steeds minder kilometer af. De toename van onze
mobiliteit is dus grotendeels te wijten aan de demografische groei.

66

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/peak-travel-personenvervoer-heeft-zijn-pie
k-bereikt
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Verschuiven
“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” - Henry
Ford
Verschuiven verwijst naar de keuze van een andere modus voor de verplaatsing, nl.
modal shift.
In het regeerakkoord 2019-202467 schuift de Vlaamse Regering ambitieuze doelstellingen
voor de modal split (verdeling van de gebruikte vervoermiddelen) naar voor: 40%
duurzame vervoermiddelen voor heel Vlaanderen. In de grootstedelijke vervoerregio’s
(Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond
Brussel) is de ambitie om 50% duurzame
vervoermiddelen te realiseren. In de andere
vervoerregio’s wil Vlaanderen minimaal 40%
duurzame vervoermiddelen.
De keuze voor een vervoermiddel gebeurt op
basis van rationele criteria die de
verplaatsingsweerstand beïnvloeden:
●
●
●

Kost voor de gebruiker
Snelheid van de verplaatsing
Comfort, gebruiksgemak
(beschikbaarheid, aantal overstappen,
betaling, …)

Toch blijken emotionele criteria in de praktijk
vaak zwaarder door te wegen dan rationele.
Voorbeelden van emotionele criteria: gewoonte
(eenmaal een keuze gemaakt is een gedragswijziging nog heel moeilijk te realiseren),
status, affectie voor een vervoermiddel, de overtuiging om duurzaam en/of gezond te
leven ...
Een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende duurzame vervoersmiddelen
(intermodaliteit en combimobiliteit) verhoogt de concurrentiekracht van elk van die
duurzame modi. Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag leert ons dat slechts voor 7,83%
van alle verplaatsingen 2 of meer vervoermiddelen gebruikt worden. Die combimobiliteit
is sterk gelinkt aan het gebruik van openbaar vervoer, waar vaak voor- en natransport
aan te pas komt. Combimobiliteit zien we ook als de mogelijkheid om het meest
efficiënte voertuig te kiezen voor elke verplaatsing. De ene dag kan dat de tram zijn, de
andere dag een deelbakfiets.

67

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/mobiliteit-het-vlaams-regeerakkoord-20192024
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STOP-principe
Het STOP-principe68 is de leidraad voor het realiseren van een modal shift in het
personenvervoer. Stappers, trappers, openbaar en gemeenschappelijk personenvervoer
zijn, in die volgorde, de te verkiezen vormen van verplaatsing om tot een duurzame
mobiliteit te komen. Ook het beleid dient deze vormen van mobiliteit maximaal te
ondersteunen om tot een duurzame mobiliteit te komen. Nog te vaak zijn
verblijfsgebieden ontworpen op maat van de auto of gebeuren nieuwe investeringen
vooral in functie van automobiliteit69.

68

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/stop-principe-stappers-trappers-openbaar-v
ervoer-en-prive-gemotoriseerd-vervoer
69
Nog te vaak zien we het POTS-principe:
https://deanderekrispeeters.wordpress.com/2009/12/19/van-stop-naar-pots-principe/
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Katalysator V2.1: aandeel te voet in de modal split
Te voet gaan we vooral voor korte verplaatsingen. Dat is logisch: hoe verder de
verplaatsing, hoe meer we kiezen voor snellere modi.

Bron: OVG
Voor alle modi zien we een vrij stabiel verloop. Van een echte modal shift is dus nog
zeker geen sprake. Om een modal shift richting wandelen te realiseren zetten we dus
best in op nabijheid van voorzieningen, maar ook op een kwalitatieve openbare ruimte,
zodat wandelen een aangename bezigheid is. In 2019 gingen we te voet voor 12,34%
van al onze verplaatsingen70 en deden we 1,60% van al onze afgelegde kilometers te
voet.

Te voet als hoofdvervoermiddel, verplaatsingen waar te voet als voor- of natransport
gebruikt werd, worden niet meegerekend.
70
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Katalysator V2.2: aandeel fiets in de modal split
De fiets is een flexibel vervoermiddel. Vooral in de stad en de stadsrand wordt vaak voor
de fiets gekozen71, de afstanden zijn daar beperkt en door de congestie is de fiets vaak
het snelste vervoermiddel. De opkomst van de elektrische fiets (ondertussen bezitten 1
op 5 gezinnen een e-fiets) zorgt ervoor dat de fiets ook voor grotere afstanden wordt
ingezet.

Bron: OVG
Net zoals voor te voet stellen we ook voor de fiets geen echte modal shift vast72. Om een
modal shift richting fiets te realiseren wordt prioritair ingezet op nieuwe
fietsinfrastructuur73, waarbij vooral veiligheid een aandachtspunt is. In 2019 namen we
de (e-)fiets voor 14,19% van al onze verplaatsingen74 en deden we 4,65% van al onze
afgelegde kilometers met de fiets.

71

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-fiets-was-nog-nooit-zo-populair

72

https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/20200928_Profacts_Traject_FietsDNA_Report
_final_web.pdf
73

https://www.fietsersbond.be/nieuws/335-miljoen-voor-fietsinvesteringen-2021-goed-nie
uws-toch
74
Fiets als hoofdvervoermiddel, verplaatsingen waar fiets als voor- of natransport
gebruikt werd, worden niet meegerekend.
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Katalysator V2.3: aandeel openbaar vervoer in de modal split
Openbaar vervoer, en zeker de trein, wordt vooral voor langere afstanden gebruikt. Ook
in steden, zeker waar een tramnetwerk aanwezig is, haalt het openbaar vervoer hogere
aandelen in de modal split.

Bron: OVG
Ook voor het openbaar vervoer stellen we geen echte modal shift vast. In 2019 zagen
we een sterke groei, zowel voor BTM (bus/tram/metro) als voor de trein, maar in 2020
zullen die cijfers door de coronacrisis in elkaar gezakt zijn. Om een modal shift richting
openbaar vervoer te realiseren wordt best prioritair ingezet op voldoende aanbod in
combinatie met betrouwbaarheid. Gebrekkige doorstroming en (wilde) stakingen
brengen die betrouwbaarheid in het gedrang. In 2019 gebruikten we bus, tram en metro
voor 4,20% van al onze verplaatsingen en de trein voor 2,59%75. We deden 3,86% van
al onze afgelegde kilometers met bus, tram of metro en 9,79% met de trein.

Openbaar vervoer als hoofdvervoermiddel, verplaatsingen waar openbaar vervoer als
voor- of natransport gebruikt werd, worden niet meegerekend.
75
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Katalysator V2.4: deelfietsen
Shared mobility of gedeelde mobiliteit is een boomende trend. We maken een
onderscheid tussen fietsdelen en autodelen. Aangewezen indicator voor fietsdelen is het
aantal uitgevoerde ritten door gebruikers per jaar. Er bestaan verschillende vormen van
fietsdelen op basis van de terugbrengmogelijkheden76. Er zijn meerdere aanbieders, wij
nemen de cijfers op van 2 aanbieders met een verschillende benadering.
Blue-bike is een vorm van fietsdelen die doorheen heel Vlaanderen terug te vinden is, op
dit ogenblik beschikbaar op meer dan 100 locaties: NMBS-stations, De Lijn haltes en
randparkings. Het is een back to one-systeem: waar je de fiets ophaalt, lever je die
terug af. Blue-bike wordt vaak gebruikt als natransport na een
openbaarvervoerverplaatsing.
Velo is een lokaal systeem in Antwerpen. Meer dan 4.000 deelfietsen staan ter
beschikking in meer dan 300 stations. Het is een back to many-systeem, je mag de fiets
in een ander station dan het oorspronkelijke achterlaten. Velo wordt vaak gebruikt voor
verplaatsingen in de stad gedurende een korte periode. Daarnaast zijn nog een aantal
andere operatoren actief in Vlaanderen: Mobit, Cloudbike, Donkey Republic, Cargoroo,
Dégage en CozyWheels.

Bron: Blue-bike + Velo Antwerpen
Deelfietsen zijn een relatief recent fenomeen, zowel Blue-bike als Velo startten op in
2011. Beide systemen kennen een sterke groei, zowel naar gebruikers als aantal
deelfietsen. Blue-bike groeide van 32.718 ritten in 2013 naar 276.654 ritten in 2019. In
2020 was er ten gevolge van de coronacrisis een afname. Velo groeit ook sterk, van
76

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/fietsdelen-het-werkpaard-van-lokale-bereik
baarheid
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ongeveer 3.000.000 ritten in 2016 naar 6.817.290 in 2019. In de uitrol van
basisbereikbaarheid is een grote rol weggelegd voor de deelfiets.

Katalysator V2.5: deelauto’s
De autodeelmarkt kent heel wat verschillende vormen, van particulier autodelen
(kostendelend of aan marktprijs) over coöperatieve vormen tot autodeelaanbieders met
een eigen vloot, die roundtrip autodelen of free floating autodelen aanbieden77. In
Vlaanderen zijn in januari 2021 volgende autodeelaanbieders actief: BattMobility,
cambio, Coopstroom, Cozywheels, Dégage, GreenMobility, Partago, Poppy,
ShareMobility, Stapp.in en Getaround.

Bron: autodelen.net
Autodelen, zowel naar deelauto’s als naar autodelers, kent een sterke groei. Vooral in
steden is autodelen al ingeburgerd. Op het platteland en in bedrijven (in Nederland
bekend als het zakelijk autodelen) is nog heel wat potentieel. In tegenstelling tot een
paar jaar geleden is autodelen niet langer een zuiver stedelijk fenomeen.
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https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2021/02/Jaarrapport-autodelen-2020.pd
f
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Verschonen
“Beam me up!” - James T. Kirk, Star Trek

De auto heeft een prominente plaats in ons hedendaags verplaatsingssysteem.
Voor een aantal verplaatsingen blijft het
gemotoriseerd vervoer ook objectief het meest
aangewezen vervoermiddel: verplaatsingen op
middellange en lange afstanden waarvoor er
geen degelijk alternatief bestaat doordat de
bestemming te afgelegen is of voor het
vervoeren van grote of zware voorwerpen. Het
is belangrijk de impact van het gemotoriseerd
verkeer enerzijds te kwantificeren, zodat er een
kostenplaatje aan gekoppeld kan worden (‘de
vervuiler betaalt’), en anderzijds de impact
ervan te beperken of met andere woorden te
verduurzamen.
Gedeeld gebruik van voertuigen resulteert in
minder autoverplaatsingen en minder
ruimte-inname door voertuigen. Het leidt ook
tot een modal shift.
Een manier om gemotoriseerde voertuigen efficiënter te benutten is om de
bezettingsgraad te verhogen. Dat kan door carpoolen of ridesharing.
Efficiëntere verbrandingsmotoren of motoren aangedreven door niet-fossiele
brandstoffen (zoals elektriciteit) zorgen voor een kleinere impact op de omgeving.
Daarnaast zouden er efficiëntiewinsten te boeken zijn op vlak van verbruik,
verkeersveiligheid en benutting van capaciteit door de inzet van (deels) autonome
voertuigen.

Katalysator V3.1: gemiddelde bezettingsgraad in het woon-werk verkeer
De indicator beperkt zich tot woon-werkverkeer78. Voor andere verplaatsingsmotieven
bepalen ook andere factoren (zoals gezinsgrootte) het aantal inzittenden. Ook de
bezettingsgraden voor woon-schoolverkeer liggen hoger, maar dit is louter omdat de
bestuurder optreedt als privé-vervoerder.
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dossier-woon-werkverkeer
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Bron: OVG
In tegenstelling tot cijfers van de bezettingsgraad in het OVG (grafiek) houdt de federale
diagnostiek woon-werkverkeer79 geen rekening met occasioneel carpoolen of carpoolen
met gezinsleden. Daarin werd tussen 2005 en 2017 een terugval van het carpoolen van
49,1% vastgesteld (van 5,2% van de verplaatsingen naar 2,6%). Als oorzaken daarvan
worden flexibele uren en telewerken aangehaald. Maar ook verschuiving van de
economische activiteiten een rol, alleen al de stopzetting van Ford Genk zorgde voor een
daling van 5,7%. Ook voor andere activiteiten dan woon-werkverkeer wordt ingezet op
carpoolen als mogelijkheid80.
Autosolisme blijft een belangrijk aandachtspunt, vooral in het woon-werkverkeer.

79
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https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_wwv_2017-2018_nl.pdf
https://www.carpool.be/
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Katalysator V3.2: aandrijving (B)
Het type aandrijving van voertuigen bepaalt mee de milieuprestaties. In het
goederenvervoer zien we een sterke afhankelijkheid van diesel als aandrijving. De
komende jaren zien we de omschakeling naar elektrische vrachtwagens, zeker voor
stadsdistributie81, geleidelijk ingang vinden. Voor personenvervoer zal dit sneller
gebeuren. Volgens het federaal regeerakkoord 2020-202482 moeten alle nieuwe
bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij zijn. De komende jaren komen er heel wat
nieuwe elektrische modellen op de markt.

Bron: Statbel
Deze cijfers hebben betrekking op het Belgische wagenpark.
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https://www.tijd.be/partner/abinbev/home-of-beer/e-trucks-effenen-het-pad-naar-groen
ere-toekomst/10282432.html
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/mobiliteit-het-federaal-regeerakkoord-fietsen-spoor-winnen-maar-geen-verliezers
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Omwille van heel wat redenen zoals de ecopremie die wagens met een lage CO2-uitstoot
in casu diesels bevoordeelde, het toenemend aantal bedrijfswagens (om reden van
restwaarde diesels), lagere gebruikskosten van diesels ten gevolge van lager verbruik en
lagere accijnzen) was er een decennialange toename van het aandeel dieselwagens.
Sinds 2013 neemt het aandeel dieselwagens langzaam af. Dit had verschillende
oorzaken: afschaffing van de ecopremie (2011), aanpassing fiscaliteit bedrijfswagens
(2012), vergroening van de Vlaamse belastingen (zowel Belasting op Inverkeerstelling
als de jaarlijkse verkeersbelasting - 2016) en uiteraard ook het uitbreken van het
dieselgate-schandaal83 (2015).
Het aandeel hybride of volledig elektrische wagens is nog steeds erg klein, ondanks een
sterke stijging: van 0,45 % in 2014 naar 3,04 % in 2020 (0,41% elektrisch en 2,63%
hybride). Naast een uitbreiding van het aanbod, stimuleerden ook maatregelen op
federaal en Vlaams niveau de aankoop84.
De doorbraak van de elektrische wagen wordt bemoeilijkt door de hoge aankoopprijs,
een beperkte actieradius (al dan niet terecht: range anxiety), een gebrek aan
oplaad-infrastructuur en de laadtijd voor de batterijen.
Het aantal verkochte elektrische en hybride personenwagens neemt sterk toe, al blijft
het een beperkt aandeel van de personenwagens die vandaag rondrijden.
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dieselgate
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https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/sectorkenmerken/aantal-wegvoertuige
n
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