
 Slagkrachtig mobiliteitsbeleid op lokaal niveau
 Case Leuven – Inspiratiedag duurzame mobiliteit  

 Tim Asperges – ruimtelijke planner/adviseur mobiliteit stad Leuven



❑ Inwoners: 100.447 (2017) → 110.000 (2030)

❑ Studenten: 52.000 (2017) → 70.000 (2030)

❑ Jobs: + 2030 (2014)

Uitdagingen Leuven





Uitdagingen Leuven

▪ Toenemende groei resulteert in toenemend aantal verplaatsingen
  (trendscenario LKN2030: verdubbeling OV/fiets, +30% autoverkeer)
 
▪ Radicale mobiliteitsomslag is noodzakelijk gezien de reeds bestaande capaciteitsproblemen
   van OV en wegennet

▪ Groei beperkt zich niet tot de stadsgrenzen maar moet ingepast worden in een stadsregionaal
   verhaal

▪ Verdere ruimtelijke ontwikkelingen koppelen aan duurzame mobiliteitsstructuren op stedelijk
   en regionaal niveau
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Slimme mobiliteit 
= Slim ruimtegebruik door:

▪ inzet op stedelijke vervoersmodi
▪ Stadsontwikkeling
▪ Opwaardering publieke ruimte 
▪ Gedeelde mobiliteit
▪ Gedeelde ruimte

= Ondersteuning door ICT/IoT 



Gelaagd fietsnetwerk Leuven

▪ Fietssnelwegen / hoofdroutes
▪ Bovenlokaal netwerk 
▪ Fijnmazig netwerk



Selectieve autobereikbaarheid

Bundelen verkeersstromen op hoofdwegennet
Autoluwe tussengebieden



1. VOORSTADSPARKINGS 
(Park & Trein/Bus/Fiets)

2. RANDPARKINGS
(Park & Fiets/Bus)

3. CENTRUMPARKINGS

4. Afbouw straatparkeren

BEZOEKERS

Duurzaam parkeerbeleid



Voorstadsnet vermindert 
verkeerscongestie 
in en naar Leuven



1. Stimuleren autodelen (Leuven = nr. 1 in België)
2. Parkeren op eigen terrein (nieuwbouw)
3. Buurtparkings
4. Straatparkeren

▪ Inname openbaar domein om groei aan verplaatsingen opvangen te vangen
▪ Inname openbaar domein om kwaliteit publieke ruimte / verblijfsruimte te versterken

= VERMINDERING AANBOD STRAATPARKEREN

Duurzaam parkeerbeleid

BEWONERS



▪ 2 autodelers per 100 inwoners = Leuven is autodeelstad nr 1 in Vlaanderen

▪ Nog veel groeipotentieel (vb. Zurich: 6 per 100 inwoners)

▪ Groei van de deeleconomie

 

Autodelen in Leuven



Aanbieders met eigen vloot Aanbieders zonder eigen vloot



Particulier autodelen via Autodelen.net
• Opstartbegeleiding 

▪ Mee uitwerken van autodeelformule

▪ Voorbeeldcontracten en huishoudelijk reglement

▪ Assistentie bij verzekering 

• Permanent

▪ Online reservatiekalender

▪ Rekenbladen

▪ Verzekering/ pechhulp

▪ Arbitrage

▪ Vignet autodeler

https://www.cozycar.be
/



Autodeelgroep Herent

• Actief sinds 2014

• 7 deelauto’s  – 50-tal gezinnen

• Uitbreiding naar Veltem, Wilsele, …

• Klimaatambassadeur prov. Vlaams-Brabant

• Extra auto’s – extra autodelers welkom

• Oostrem vzw -  sinds september 2017 een deelauto aangepast 
voor vervoer van minder validen

• Kinderfietsdelen – VeloKadée – opgestart in 2017

• Behoefte voor e-bakfietsdelen



Burgercoöperatie rond e-deelmobiliteit

▪ burgercoöperatie in opstart

▪ e-autodelen

▪ e-cargobike op buurtniveau







1. OV-knopen

2. Park & Ride

3. Integratie in MaaS

Publieke fietsen als voor- en natransportschakel



Deelfietsen voor specifieke doelgroepen = VeloKadée

VeloKadée
- Betaalbare doorgroeideelfiets

- 60 € per jaar

- 12 € voor kansengroepen



Buggybooker als ‘deelfiets’





Status of shared mobility in Leuven
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Cambio car share at more than 30 locations in 
and around inner city

Blue-bike (180) at Railway Station

Shared kid’s bike

An implementation of Cargo bike share and 
Free-Floating bike share system are in process

Pram/buggy on shared basis at Grote 
Markt

Trein Station

Stad Kantoor

Gasthuisberg

Vehicle charging points (Total 15 existing 
locations, 6 in inner city) 
Another 32 locations are under planning - in and 
around inner city

Clustering / bundeling van deelmobiliteitsdiensten



Mobipunten

www.mobipunt.be





Lokale overheid als marktmeester van deelmobiliteitsdiensten



































Circulatieplan Leuven

1. Bereikbaarheid garanderen

2. Leefbaarheid verbeteren / uitstoot 
verminderen

3. Belevingswaarde publiek domein 
vergroten



Het plan



VOETGANGERSZONE

+
AUTOLUWE ZONE

▪ Geen parkeerplaatsen meer op openbaar domein

▪ Toegangscontrole met ANPR-camera’s

▪ Venstertijden laden- en lossen (11h – 18u30)

▪ Toegangsrechten (inwoners, medici en 
zorgverleners, mindervaliden, taxi, …)



AUTOLUWE BINNENSTAD LEUVEN

COMFORTABELER EN VEILIGER FIETSEN

→ Extra ruimte voor de fiets - zoveel mogelijk 
enkelrichting wegverkeer + dubbelrichting fietsverkeer

→ Fietspaden of fietssuggestiestroken 
op primaire lussen en busroutes

→ Waar nodig: fietslogo’s als eye-catcher

→ Extra fietsenstallingen

→ Opmaak fietsactieplan

Flankerende maatregelen





AUTOLUWE BINNENSTAD LEUVEN

TRAGERE BUSSEN BETER INTEGREREN

→ 20 km/u op Bondgenotenlaan

→ Minder streekbussen 
door binnenstad

→ Bussen Grote Markt → 
Maria Theresiastraat

→ P + BUS vanaf randparkings

→ Vergroening busvloot

Flankerende maatregelen





→ Taxi’s krijgen ook toegangsrechten tot voetgangersgebied 
(Uitgezonderd winkelwandelstraten, Grote Markt)

→ Daar waar bus in dubbele richting kan rijden: taxi ook

→ Bijkomende taxistandplaatsen

→ Transitie naar e-taxi’s

Flankerende maatregelen

TAXI’S ONDERDEEL OPENBAAR VERVOER





PARKEREN 
▪ Randparkings  -  P + Bus

▪ Nieuwe randparkings + shuttle

▪ Centrumparkings per sector

▪ Aanpassing parkeergeleidingssysteem

▪ Parkeerapp

Flankerende maatregelen



PARKEREN 
SHOP and GO = max. 45 min

Flankerende maatregelen



Parkeren: bewonersparkeren

▪ Eerste bewonerskaart 60 €/jaar
▪ Tweede bewonerskaart 300 € /jaar



Stad 
Leuven

Leuven,
je geraakt
er zo!



AUTOLUWE BINNENSTAD LEUVEN

STADSDISTRIBUTIE EFFICIËNTER ORGANISEREN

  KORTPARKEERPLAATSEN LADEN & LOSSEN

→ 30 min parkeren

→ Langs rand kernwinkelgebied

→ In aanloopstraten

  VENSTERTIJDEN LEVERINGEN

→ Bondgenotenlaan: 7 – 9 u < > 15 – 18 u

→ Binnenstad: 6u - 11h  en  18u30 – 20u30 

Flankerende maatregelen



Stadsdistributiecentrum

Zoekzone city depot 

Verzamelpunt binnenstad



+

Proefproject – micro-overslagpunt



Van micro-overslagpunt naar 
micro-overslagplatform







SOCIAL 
POWER
engagement
participation
co-creation





3 sporen publieke ruimte maken

Bottom up: Straten Vol Leuven (tijdelijke aanleg pleinen en straten)

Co-creatie: Kom op voor je wijk en gangmakers (participatief ontwerp en heraanleg) 

Stadsdiensten: Programma’s openbaar domein (experten ontwerp + participatie)

 



Straten Vol Leuven

Ontstaan uit Leuven Klimaat Neutraal
Diverse experten (stedenbouw, 
architectuur, reclame, vorming,…) 
Vliegende start genomen

Placemaking:
• Flexibel
• Transformatief
• Flexibel
• Gemeenschap gedreven
• Aanpasbaar

Samenwerking verschillende 
stads-diensten : jeugddienst, SWW, 
groendienst, sportdienst, 
gebiedsgerichte werking

Niet altijd duidelijk gecommuniceerd:
niet het resultaat maar het traject 
staat centraal en over de tijdelijkheid

 



Bottom-up = Straten Vol Leuven

Autoluw – was een parking
Overleg buurt en drie omliggende scholen
Tijdelijke inrichting = proefopstelling

 







Co-creatie = Kom op voor je wijk, gebiedsgerichte werking

Veel woonstraten autoluw geworden
Aangegrepen door verschillende buurten om de straat terug te claimen – samen mee naar oplossingen zoeken

Ontwerp is niet uitgangspunt – buurtversterking

Kom op voor je wijk en Warmmakersvergadering
(gebiedsgerichte werking – wijkmanagers trekken)



Co-creatie

Frederik Lintsstraat: woonstraat
Busbaan
Vergroening van de straat (boombakken → 
boomroosters)
Creëren zitplekken (gesubsidieerd door de stad, zelf 
ontwerpen en bouwen)
Buurtversterking
Parkeerplaatsen worden opgegeven – plaatsen 
ondergrondse parking verworven door bewoners



Co-creatie





Co-creatie
Co-creatie

Brabançonnestraat: woonstraat
Vergroening
Bijkomende fietsenstallingen
Ontmoetingsplek voor het woonzorgcentrum



Co-creatie

Circulatieplan 50 tal boombakken geplaatst
Mozaïekproject (verkeersredenen)
Youtopia: Leuvenaars verbinden en 
openbaardomein opfleuren
Met de buurt / straat / school / bedrijf bak 
claimen 







Stadsdiensten

Verkeersruimte > verblijfsruimte
Link tussen stadsdelen knippen



Stadsdiensten





Stadsdiensten

Hooverplein (voetgangersgebied)
Hoge parkeerdruk (naast grootste ondergrondse 
parking Leuven gelegen)
Verblijfs- en evenementplein realiseren





Ondergronds
parkeren

+

Evaluatie naar 1 jaar

• Modal Shift (2016 → 2017):
– Auto: van 63% naar 54%
– Fiets: van 32% naar 41%

• Bezoekers blijven naar Leuven 
komen

• Autoverkeer blijft meer op de 
ring



Belevingswaarde vergroten















 
Tim Asperges
Ruimtelijk planner / adviseur mobiliteit
 
Professor  Van Overstraetenplein 1  - 3000 Leuven
T   +32 (0)16 27 25 68
M  +32 (0)492 15 13 92
Tim.asperges@leuven.be
www.leuven.be
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