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3.542.493 wagens



+6.8% 

-18%

autoverkoop

Verkoop tijdens COVID

Adapted from EU Mobility Atlas 2021







Opzet van het experiment



● gedragsverandering

● politiek engagement

Hoe? 

-uitdagen

-ondersteunen 

-bevragen van de drempels: beleidsaanbevelingen

Doel van de campagne



Opzetten van de campagne



Sponsors



Partners



Waarom meedoen?



Voor je gezondheid



 “Juni was dankzij 30 Dagen Minder 
Wagen een topmaand. Ik heb een 
maand zot kunnen doen. Door alle 

uitstapjes ben ik zelfs 3 kilo 
vermagerd!”

Guy, Gent:

Voor je gezondheid



Voor het avontuur



https://www.mylpg.eu/nl/tankstations/belgie/prijzen/

Voor je portemonnee: 
Stijging van de prijzen



Voor verandering
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•Diepte-interviews (Prof. Karen Puttemans)

•Enquêtes: 
• Dag van inschrijving
• 15/6
• 30/6

•Focusgroepgesprekken in Gent, Brussel, Leuven en Online

Opzet van het onderzoek



6509 schreven in!

135 CO
2
 enquête

909 2de enquête

2188 1ste enquête

451 alle enquêtes

Overzicht deelnemers

902 3de enquête



• Hoog opgeleid 
(80%)

• Al goed vertrouwd 
met DM

• Alle leeftijden, 
behalve <25 jaar

Vrouwen
Mannen

Profiel deelnemers



Locatie van de deelnemers en 
wagenafhankelijkheid

5% 40%

Van Eenoo, E., Fransen, K., & Boussauw, K. (2022). Perceived car dependence and multimodality in 
urban areas in Flanders (Belgium). European Journal of Transportand Infrastructure Research, 22(1), 
42-62
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De impact



Voor welke uitstappen is het het moeilijkst? 

fam
ilie u

itstap
jes

Sh
o

p
p

in
g



De verplaatsingen



vo
er

tu
ig

km
Wagengebruik



Drempels voor autobezitters



Wat was er aangenaam?
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Beleidsaanbevelingen
1. Laat mensen laagdrempelig proeven van duurzame mobiliteit en 

informeer breed over de mogelijkheden. Een campagne als 30 Dagen 

Minder Wagen faciliteren is daarbij een belangrijke eerste stap. 

2. Investeer in een ruim aanbod van openbaar vervoer en systemen voor 

deelmobiliteit. 

3. Zorg ervoor dat duurzaam vervoer synoniem wordt voor betaalbaar, 

betrouwbaar, efficiënt, veilig en comfortabel en dus meer dan enkel ‘goed 

voor het milieu’. 



Beleidsaanbevelingen

1. Laat mensen laagdrempelig proeven

Stefaan (46), 
Maldegem:

“Als je er niet actief mee bezig bent, dan ken 
je de ‘standaard’ alternatieven’. 
Dankzij de campagne ben ik me bewust 
geworden van alle andere middelen die 
er bestaan.”



Beleidsaanbevelingen
2. Investeer in een ruim aanbod van openbaar vervoer en systemen voor 

deelmobiliteit. 

Bart, Zellik:
“Het zou super zijn moesten autodeelsystemen wij
der beschikbaar zijn. Ik ben nu lid van 
Cambio en Poppy, maar de standplaatsen 
eindigen telkens binnen de rand van 
Brussel. Als ik die wil nemen moet ik eerst een 
kwartier fietsen.”



Beleidsaanbevelingen

3. Zorg ervoor dat duurzaam vervoer 

synoniem wordt voor betaalbaar, 

betrouwbaar, efficiënt, veilig en 

comfortabel en dus meer dan enkel ‘goed 

voor het milieu’. 
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-opvolging bevraging in oktober

-uitsturen resultaten naar alle deelnemers en daarbuiten

-Van experiment naar citizen science

-Groepinschrijvingen mogelijk maken en verder wegwerken 
van praktische en financiële drempels

-Verbeteren van dataverzameling 

-Uitrollen van de campagne in de andere gewesten

Plannen voor de toekomst



Dank!



30 dagen minder wagen is een campagne van het Netwerk Duurzame 
Mobiliteit bestaande uit Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, 
Mobiel 21, Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging. 
In samenwerking met Mobilise aan de Vrije Universiteit Brussel.


