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1. Inleiding 
 

De gemeenten en steden uit het Waasland engageerden zich in 2016 om tegen 2020 20% minder 

CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011. Via concrete acties, opgenomen in klimaatactieplannen, 

trachten de lokale overheden de globale klimaatdoelstellingen te vertalen naar het meest nabije 

bestuursniveau. Die acties beginnen hun vruchten af te werpen. Tussen 2011 en 2016 is de CO2-

uitstoot in alle sectoren afgenomen, behalve op vlak van tertiaire sector en mobiliteit (zie Figuur 1). 

Het VITO maakt inschattingen voor CO2-uitstoot per gemeente en per jaar. Zo schat het VITO dat er 

afgelopen jaren een enorme toename ontstond van mobiliteit, onder andere onder invloed van de 

Waaslandhaven (excl. autosnelwegen). Deze bijkomende trafiek zorgt ervoor dat de hele uitstoot van 

het Waasland hierdoor verhoogt: het is niet mogelijk om uitstootgegevens van mobiliteit in de 

Waaslandhaven bijvoorbeeld uit de globale cijfers van het Waasland te halen. Gelet op deze stijging 

wordt het een uitdaging om de vooropgestelde klimaatdoelstelling te halen. 

 

 
Figuur 1: Jaarlijkse CO2-emissies in het Waasland 

Bron: Waasland Klimaatland 

 

Om de negatieve impact van vervoer een halt toe te roepen, heeft Interwaas Autodelen.net de 

opdracht gegeven om een actieplan voor gedeelde mobiliteit uit te werken. Gedeelde mobiliteit zorgt 

er immers voor dat individuen minder wagens bezitten, minder kilometers gaan afleggen met een 

privéwagen en sneller kiezen voor duurzame alternatieven. Het doel van dit actieplan is om een 

aantal maatregelen naar voor te schuiven die ervoor moeten zorgen dat tegen het einde van de 

volgende lokale legislatuur (2024) gedeelde mobiliteit definitief is doorgebroken in het Waasland. Het 

actieplan vertrekt van de huidige Wase situatie en wil aan de hand van verschillende operationele 

doelstellingen en talrijke acties vier centrale doelen bereiken. Deze zijn ambitieus, maar zijn mits de 

nodige inspanningen zeker haalbaar. 

 

De opmaak van dit actieplan kadert in de oproep van de provincie Oost-Vlaanderen die via 

Klimaatprojecten lokale overheden ertoe wil aanzetten om concrete stappen te zetten in de richting 

van een CO2-arme omgeving. Bond Beter Leefmilieu bundelt binnen haar ‘Gemeente voor de 

Toekomst’-programma het aanbod van lidorganisaties die lokale besturen kunnen begeleiden bij 

klimaatprojecten en werd door de provincie aangesteld om ook in dit Oost-Vlaams verhaal mee te 

stappen. 

 

Dit actieplan gedeelde mobiliteit bouwt verder op eerdere inspanningen van Interwaas om via 

Waasland Klimaatland werk te maken van de klimaatdoelstellingen en om daarbij ook oog te hebben 

voor duurzame mobiliteit. Het plan geeft een algemene visie op gedeelde mobiliteit om daarna stil te 

staan bij de huidige situatie in het Waasland. In de omgevingsanalyse wordt naast de algemene 
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mobiliteitskenmerken van de regio vooral aandacht geschonken aan het aanbod van gedeelde 

mobiliteit op dit moment. Tot slot is het grootste luik van dit plan gewijd aan de centrale doelen, de 

operationele doelstellingen en de potentiële acties om het aanbod gevoelig uit te breiden. 

 

2.  Visie 
 

De noodzaak van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid wordt steeds duidelijker zichtbaar. Jaar na 

jaar neemt het aantal ingeschreven personenwagens in ons land toe. Op ruim vijftien jaar tijd rijden er 

meer dan een miljoen extra auto’s op onze wegen
1
. De rechtstreekse gevolgen van het toenemende 

autobezit zijn lokaal heel zichtbaar. De privéauto eist steeds meer openbaar domein als parkeerplaats 

op, terwijl die schaarse ruimte op een maatschappelijk veel waardevollere manier ingevuld zou 

kunnen worden. 

  

Daarnaast zorgt de onaflaatbare stroom aan auto’s voor steeds frequentere en langere files. Uit 

statistieken van de file-barometer van Touring Mobilis blijkt dat we steeds vaker in de file staan buiten 

de spitsuren. Dit fenomeen beperkt zich niet tot de grootste steden maar ook de kleinere 

centrumsteden en gemeenten in het Waasland hebben met de overlast te kampen. 

 

Er zijn bovendien ook belangrijke onzichtbare gevolgen verbonden aan de groei van het vervoer op 

onze wegen. Studies wijzen uit dat de CO2-uitstoot van het wegverkeer in Vlaanderen de laatste 

vijftien jaar met met tien procent is gestegen
2
. Inspanningen zijn noodzakelijk om de doelstellingen 

van het klimaatakkoord van Parijs te halen. 

 

Voor een leefbare en empathische regio 

Onze mobiliteitskeuzes hebben steeds een impact op anderen. Mensen die geen (tweede) wagen 

bezitten hebben zowel ecologisch als ruimtelijk een kleinere voetafdruk, wie carpoolt naar zijn werk 

zorgt voor een vlotter verkeer en mensen die autodelen, kiezen vaker voor zachte vervoersmodi, zo is 

uit onderzoek al gebleken
3
. Bovendien zijn er minder wagens nodig om aan de totale 

mobiliteitsbehoefte te voldoen. Een deelwagen vervangt, afhankelijk van het type, tussen de 4 en 12 

privéwagens. Tot slot sparen autodelers financieel ook heel wat uit. Het gebruik van een wagen in 

plaats van het bezit ervan kan gemiddeld tussen de €1.000 à €3.000 per jaar opleveren. Hoe minder 

kilometers iemand aflegt, hoe voordeliger voor die persoon om over te stappen op het delen van een 

wagen. 

 

Delende burgers dragen met hun bewust verplaatsingsgedrag in grote mate bij tot een een meer 

leefbare omgeving. Er komt plaats vrij voor fietsers. In delende buurten ontstaan sociale verbindingen 

en is er een vlottere verkeersdoorstroming. Bovendien kan gedeelde mobiliteit inclusief zijn. Diverse 

kansengroepen vallen vandaag nog al te vaak uit de boot op het vlak van mobiliteit. Gedeelde 

mobiliteit biedt kansen om basisbereikbaarheid voor iedereen in de praktijk te brengen. 

 

Zero-emissie  

De trend naar elektrisch, zero-emissie en gedeeld vervoer zet zich sterk door. Prognoses voorspellen 

dat tussen 2020 en 2030 de markt kantelt waarbij steeds meer mensen kiezen voor zachte modi, 

collectief vervoer en gedeelde elektrische voertuigen. Het moet de ambitie zijn om vanaf 2030 geen 

wagens met verbrandingsmotoren meer te verkopen indien we de klimaatdoelen van Parijs willen 

halen. Die verplichten ons immers om tegen 2050 naar een nuluitstoot van CO2 te gaan. Voor 

                                                
1
 www.statbel.fgov.be 

2
 www.vmm.be 

3
 Zie bv. www.carplusbikeplus.org.uk. Daarin is te lezen hoe Londenaars die autodelen gemiddeld 14% meer 

verplaatsingen met de fiets en zelfs 25% meer ritten met de metro doen. 

http://www.carplusbikeplus.org.uk/
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voertuigen, die van een externe energiebron gebruik maken, is dat enkel haalbaar door beroep te 

doen op hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld via elektrificering. 

 

Er is een versnelde invoer van elektrische mobiliteit nodig. Gedeelde mobiliteit kan hierin een 

katalysator betekenen. Door de snellere omlooptijd van deelwagens, worden steeds de meer 

geavanceerde en minst vervuilende technologieën gebruikt. Bovendien is het een ideale 

kennismaking met elektrisch rijden. 

 

Klimaatplan Waasland 

Met dit actieplan wil Interwaas een evidentie maken van gedeelde mobiliteit in het Waasland. Deze 

ambitie kwam ook reeds tot uiting in het gezamenlijk Klimaatplan voor het Waasland dat in 2016 werd 

opgesteld. Daarnaast namen ook verschillende gemeenten dit al op in hun klimaatactieplannen. De 

regio wil tegen 2020 een CO2-reductie van 20% realiseren. Specifiek voor mobiliteit betekent dat een 

vermindering van 21,7 kton CO2 tegen 2020. Om deze doelstellingen te behalen werden zes 

regionale maatregelen geformuleerd, gaande van een evolutie richting zuinigere wagens, een modal 

shift naar meer fietsgebruik, een clustercentrum voor goederenvervoer, meer elektrische voertuigen, 

autoluwe zones en een vrijwillig mobiliteitscharter voor bedrijven. Daarbij worden ook een aantal 

flankerende maatregelen genoemd die zich richten op gedeelde mobiliteit. Zo is er sprake van het 

inrichten van “carpoolparkings aan invalswegen of aan [een] station om gezamenlijk naar 

bedrijvenzone te rijden” en het organiseren van een “shuttledienst openbaar vervoer van station naar 

bedrijventerreinen, aanvullend met leenfietsenstalling aan openbaar vervoerspunt”
4
. Dit voorstel leunt 

heel dicht aan bij het concept van mobipunten dat verder nog uitgebreid aan bod komt in dit actieplan 

voor gedeelde mobiliteit. 

 

Daarnaast heeft het Klimaatplan oog voor de voorbeeldrol van de gemeente of intercommunale. In 

het plan staat een voorstel om het “gemeentelijk wagenpark [in te zetten] in autodeelsysteem tijdens 

het weekend”
5
 en om als lokaal bestuur zo veel mogelijk voor elektrische wagens te kiezen. Interwaas 

ondernam hier al de eerste stappen in en zal de eigen elektrische wagen buiten de kantooruren delen 

met de omwonenden en ondersteunt de gemeenten die dit ook willen doen. Tot slot worden ook 

burgers aangezet om door gebruik te maken van deelsystemen tot minder particulier autogebruik te 

komen
6
. 

 

Elke gemeente heeft ook een individueel klimaatactieplan opgemaakt. Daarin staan tevens een aantal 

acties tot de lokale groei van gedeelde mobiliteit. Hierna een greep uit de voorstellen van de 

gemeenten. Beveren wil autodelen stimuleren en vernoemt daarbij het project van Stapp.In van 

garage Houttequiet
7
. Lokeren, Moerbeke en Temse willen verder (blijven) inzetten op deelfietsen en 

op strategische locaties parkeerplaatsen voorzien voor autodelen
8,9,10

. Waasmunster wil een 

overdekte fietsenstalling plaatsen aan de carpoolparking
11

. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas zet in 

op de uitbreiding van bestaande fiets- en autodeelsystemen en wil die laatste zo veel mogelijk 

aanzetten tot een elektrificatie van hun vloot
12

. De gemeente Kruibeke promoot carpoolen en 

autodelen
13

. Ook Zwijndrecht moedigt autodelen en carpoolen aan en wil ook de eigen voertuigen 

delen met de bevolking
14

. Sint-Gillis-Waas en Stekene tot slot hebben in hun klimaatplan geen 

concrete acties rond gedeelde mobiliteit naar voor geschoven, maar willen wel werk maken van 

                                                
4
 Klimaatplan Waasland pg. 99 

5
 Klimaatplan Waasland pg. 114 

6
 Klimaatplan Waasland pg. 102 

7
 Klimaatactieplan Beveren pg. 34 

8
 Klimaatactieplan Lokeren pg. 33-34 

9
 Klimaatactieplan Moerbeke pg. 33 

10
 Klimaatactieplan Temse pg. 37, 40 

11
 Klimaatactieplan Temse pg. 34 

12
 Klimaatplan Sint-Niklaas pg. 63, 66-67 

13
 Kruibeke Klimaatneutraal, pg. 12 

14
 Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Zwijndrecht, pg. 27 
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laadinfrastructuur voor elektrische fietsen en wagens. De omgeving van deze laadpalen is zeer 

geschikt om een aanbod aan gedeeld vervoer rond te creëren
15,16

. 

 

Al deze maatregelen uit het Wase Klimaatplan zijn samen met de individuele actieplannen ingebed in 

dit actieplan voor gedeelde mobiliteit en worden verder aangevuld met potentiële acties om zo tot de 

gezamenlijke doelstellingen op het vlak van gedeelde mobiliteit te komen. 

 

3. Omgevingsanalyse mobiliteit Waasland 
 

3.1. Algemeen 
Het Waasland is een regio die zich uitstrekt over het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen 

en over het gedeelte van de provincie Antwerpen dat zich op de Linkerscheldeoever bevindt. Tien 

gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 

Waasmunster en Zwijndrecht en de Provincie Oost-Vlaanderen) bundelen samen de krachten via 

Interwaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. 

Samen maken ze onder de noemer van Waasland Klimaatland regionaal werk van de 

klimaatdoelstellingen. Zeven gemeenten
17

 hebben zich ook geëngageerd om samen een Klimaatplan 

op te stellen. Drie gemeenten
18

 gaven eerder al het goede voorbeeld en gingen met een eigen 

Klimaatplan aan de slag. 

 

Voor hun verplaatsingen kunnen inwoners en bedrijven uit het 

Waasland beroep doen op verschillende vervoersmodi. Ten 

eerste beschikt de regio over 9 NMBS-treinstations die 

verspreid liggen over 5 gemeenten
19

. Wanneer de stations op 

een kaart worden geplaatst dan blijkt dat, op Temse na, deze 

stations vooral gepositioneerd zijn op een centrale as die door 

de regio loopt (zie Figuur 2). Deze stations liggen op de lijn 

Gent-Antwerpen. Vooral de noordelijke helft van het Waasland 

is qua treinstations minder goed ontsloten. De stations van 

Lokeren en Sint-Niklaas zijn samen goed voor meer dan 80% 

van alle opstappende reizigers in het Waasland (bron: 

Klimaatplan Waasland). 

 

 

Ten tweede zijn er in de tien Wase gemeenten 612 bushaltes van De Lijn. Op een weekdag worden 

in de regio gemiddeld 28.438 reizigers vervoerd. Voor de negen treinstations zijn dat er minder, nl. 

14.724. Ten derde zijn er in het Waasland ook nog twee andere vormen van collectief 

(bedrijfs)vervoer actief. Enerzijds is er de i-bus (industriebus) die het vervoer van werknemers 

verzorgt naar een aantal grote bedrijven in de Antwerpse haven en de Waaslandhaven. Anderzijds is 

er de Pendelbus van de Haven van Antwerpen. Die brengt via zeven buslijnen vanuit het Waasland 

werknemers naar de Linkerscheldeoever (bron: Klimaatplan Waasland).  

 

Om functionele fietsverplaatsingen veiliger en vlotter te laten verlopen, 

wordt in Vlaanderen de laatste jaren geïnvesteerd in nieuwe 

fietssnelwegen. In het Waasland lopen verschillende fietssnelwegen 

                                                
15

 Klimaatactieplan Sint-Gillis-Waas pg. 35-37 
16

 Klimaatactieplan Stekene pg. 33-35 
17

 Beveren, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster 
18

 Sint-Niklaas, Kruibeke en Zwijndrecht 
19

 Stations in Lokeren / Sint-Niklaas / Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas) / Sinaai (Sint-Niklaas) / Belsele (Sint-
Niklaas) / Beveren / Melsele (Beveren) / Temse / Zwijndrecht 

Figuur 2: Kaart treinstations Waasland 
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waaronder de fietssnelweg F4 die Gent en Antwerpen via Lokeren en Sint-Niklaas met elkaar verbindt 

of de fietssnelweg F41 die de havens van de twee grootste Vlaamse steden aan elkaar linkt en het 

noorden van de Wase regio doorkruist. Deze fietsassen zijn van groot belang voor het verduurzamen 

van het woon-werkverkeer. 

 

Tot slot gebeuren ook heel wat verplaatsingen met de wagen. In het zuiden van de regio zijn 

meerdere op- en afritten van de snelweg E17. Deze zorgt voor goede verbindingen met Gent en 

Antwerpen. In het noorden heeft de E34 een gelijkaardige functie. Daarnaast kruisen verschillende 

gewestwegen het Waasland, waarvan de N70 één van de belangrijkste is, naast de N16. 

 

Wanneer we onze blik richten op de impact die de auto heeft, dan blijkt ten eerste dat het aantal 

personenwagens in het Waasland op 10 jaar tijd, tussen 2006 en 2016, met bijna 16% is toegenomen 

(zie Figuur 3). Er zijn in die periode 18.563 personenwagens extra ingeschreven in het Waasland. De 

regio is geen buitenbeentje op dat vlak. Voor het ganse Vlaamse Gewest worden immers 

gelijkaardige percentages gemeten. Het toont wel aan dat er op korte tijd heel veel extra wagens zijn 

bijgekomen. Die zorgen voor meer verkeer op de weg en voor een grotere parkeerdruk in de steden 

en gemeenten.  

 

 
Figuur 3: Aantal personenwagens Waasland 

Bron: Statistiek Vlaanderen - gemeentelijke profielschetsen 

 

Ten tweede is er ook een duidelijk meetbare impact op het klimaat. Tussen 2011 en 2016 steeg de 

CO2-uitstoot veroorzaakt door alle vormen van gemotoriseerd vervoer (zowel particulier, commercieel 

als openbaar vervoer) in het Waasland met bijna zeventien procent (zie Figuur 4). Uit meer 

gedetailleerde cijfers blijkt dat die toename vooral te wijten is aan de drukke verkeersassen die door 

het Waasland lopen. Desalniettemin is er ook een stijging waarneembaar van de uitstoot door lokaal 

verkeer. Er zijn met andere woorden signalen die erop wijzen dat de impact van de wagen op de 

samenleving toeneemt. Het is aan de lokale overheid om te bepalen hoe ze daar mee omgaat. 
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Figuur 4: Uitstoot alle vervoer Waasland, inclusief snelwegen 

Bron: CO2-inventaris burgemeestersconvenant.be 

 
 

3.2. Gedeelde mobiliteit in het Waasland 
Om tot een structureel en ambitieus actieplan te komen is een goed begrip van de verschillende 

vormen van gedeelde mobiliteit noodzakelijk. Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd wat de 

verschillende opties zijn, waarna beschreven wordt wat de stand van zaken is in het Waasland. 

 

Autodelen 

Bij autodelen maken meerdere huishoudens en/of rechtspersonen om beurt gebruik van één (of 

meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij 

nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een ander huishouden/rechtspersoon 

gebruikt worden. Autodelen biedt grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het 

aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik 

van een wagen en leidt tot een duurzame modal shift. Autodelen is een duurzaam en flexibel 

alternatief voor het bezit van een privéwagen. 

 

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven. Grosso modo kan je de initiatieven 

opdelen in het delen van privéwagens en autodelen georganiseerd door autodeelaanbieders met een 

eigen wagenpark. 

 

Autodeelaanbieders met eigen vloot 

Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark verschilt per 

aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor 

het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. Enerzijds zijn er systemen waarbij de 

gebruiker de deelwagen na de rit terug dient te brengen naar de plaats waar deze aanvankelijk stond 

(‘roundtrip autodelen’). Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen sytemen die met vaste 

standplaatsen werken (‘station based’) of met een bepaalde zone waarbinnen de wagen 

teruggeplaats moet worden (‘homezone based’). Anderzijds zijn er ook operatoren die hun klanten 

toelaten om de deelwagen na afloop op een andere plaats (in de stad) achter te laten (‘free floating 

autodelen’). Daarbij kan opnieuw een onderscheid gemaakt worden tussen systemen die met vaste 

stations werken (‘pool stations’) of met een bepaalde zone waarbinnen de wagen eender waar mag 

geparkeerd worden (‘operational area’). In dat laatste geval dient de gebruiker te beschikken over een 

smartphone om de deelauto te lokaliseren. In Figuur 5 worden de vier types van autodelen visueel 
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weergegeven en staat er ook telkens bij vermeld welke autodeelorganisaties tot de respectievelijke 

categorieën behoren. 

 

 

Figuur 5: Autodeelaanbieders met eigen vloot in België 

 

Delen van privéwagens 

Kostendelend / autodelen met je buren 

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende 

buurtbewoners gebruikt in een, meestal kleinschalig, zelfstandig systeem. Een tweede belangrijk 

kenmerk is het kostendelend principe. De eigenaar van de wagen maakt geen winst, maar krijgt de 

reële kostprijs van de wagen vergoed per gedeelde kilometer. Ten derde is er bij dit type autodelen 

een grote mate van zelforganisatie en sociale interactie, met eigen afspraken en regels. De wagen is 

eigendom van een lid van de autodeelgroep of kan in mede-eigendom aangekocht zijn door meerdere 

leden van de groep (zie Figuur 6). 

 

Peer to peer autodelen (P2P) 

Daarnaast vallen onder het delen van privéwagens ook bedrijven die een online platform ter 

beschikking stellen waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens 

als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde 

vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het 

gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk 

ook peer-to-peer (P2P) autodelen genoemd.  
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Figuur 6: Delen van privéwagens in België 

 

Stand van zaken autodelen in Waasland 

Om een gedegen actieplan op te kunnen stellen voor de toekomst, dienen we een goed zicht te 

hebben op de huidige stand van zaken van autodelen in het Waasland. In Tabel 1 staan hiervoor de 

meest recente cijfers weergegeven (situatie op 08/10/2018). Daarbij vallen een aantal zaken op. Ten 

eerste zijn er in de tien gemeenten twee autodeelorganisaties actief met een eigen vloot, Stapp.in en 

cambio, en opteren die beiden voor een roundtrip station based systeem. De wagens van deze 

aanbieders dienen na gebruik dus teruggebracht te worden naar de plaats waar ze ontleend zijn. Ten 

tweede merken we op dat peer-to-peer autodelen nog niet veel aanhangers kent in het Waasland. 

Enkel in Beveren en Stekene zijn er mensen die hun wagen aanbieden via één van de peer-to-peer 

platformen die actief zijn in België. Tot slot valt op dat in elke gemeente reeds leden wonen van 

Cozycar, het kostendelende autodeelsysteem. Het kan waardevol zijn om verder te bouwen op deze 

‘pioniers’. 

 

 

 Aanbieders met eigen vloot Delen privé-auto’s 

 Roundtrip Free floating Peer-to-peer Onder buren 

Beveren 6 Stapp.in-wagens  5 deelwagens 1 deelwagen -  
11 autodelers 

Kruibeke   6 deelwagens 1 deelwagen -  
4 autodelers 

Lokeren 2 cambio-wagens   2 deelwagens - 
10 autodelers 

Moerbeke    2 autodelers 
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Sint-Gillis-Waas    1 deelwagen -  
5 autodelers 

Sint-Niklaas 6 cambio-wagens 
3 Stapp.in-wagens 

10 JustDrive wagens 3 deelwagens 6 deelwagens - 
45 autodelers 

Stekene   2 deelwagens 1 autodelers 

Temse    2 deelwagens -  
8 autodelers 

Waasmunster    3 autodelers 

Zwijndrecht 1 cambio-wagen   1 deelwagen -  
3 autodelers 

Totaal Waasland 18 deelwagens 10 deelwagens 16 deelwagens 14 deelwagens - 
92 autodelers 

Tabel 1: Algemene aanwezigheid autodelen in Waasland 

 

Carpoolen 

Carpoolen of rittendelen, staat tegenover autosolisme. Het is het samenrijden van twee of meerdere 

personen in één voertuig. De chauffeur en passagier moeten een gelijkaardig traject afleggen, en 

kunnen zo de rit delen. Er bestaan verschillende varianten. 

 

Doel van de verplaatsing 

Carpoolplatformen kunnen zich focussen op de doelstelling van de verplaatsing: 

● Woon-werk: Carpool.be, Kowo, Commuty 

● Events: Eventpool 

● Scholen: Schoolpool, Campuspool 

● Lange afstanden: Blablacar, Eurostop 

 

Technologie 

Het matchen van carpoolpartners kan op verschillende wijzen tot stand komen: 

● Door tussenkomst/op initiatief van de werkgever 

● Online of via apps. Apps beantwoorden aan de huidige trend waarbij werknemers eerder 

sporadisch en onregelmatig carpoolen. Via apps kunnen afspraken op een dynamische wijze 

geregeld worden. 

● Realtime: Dit gebeurt via geolocalisatie, zodat de passagier op de hoogte gebracht wordt van 

de actuele positie van de chauffeur. 

 

Stand van zaken carpoolen in Waasland 

In de tien Wase gemeenten zijn in totaal negen carpoolparkings, verspreid over vier gemeenten. 

Daarnaast zijn er ook zes bedrijven die in deze regio hun hoofdzetel hebben die via carpool.be een 

specifiek carpoolaanbod hebben ontwikkeld voor hun werknemers. Het is uiteraard mogelijk dat er 

ook andere, meer informele, carpoolinitatieven bestaan die niet via dit platform geregistreerd zijn. 

 

 Aantal 
carpoolparkings 

Aantal bedrijven met 
carpoolmaatregelen 
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MMC 

In het Waasland zijn tien Minder Mobielen Centrales (MMC) actief, één in elk van de steden of 

gemeenten van de regio. Een MMC biedt vervoer aan personen met mobiliteitsproblemen en met een 

beperkt inkomen. Dikwijls gaat het om oudere mensen, mensen met een handicap, of mensen die 

geen auto bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven. Door hen goedkoop vervoer aan te bieden, 

worden zij uit hun sociaal isolement gehaald. Deze dienstverlening wordt georganiseerd met 

medewerking van vrijwillige chauffeurs. De meest gevraagde ritten zijn voor familiebezoek, 

boodschappen, een kappersbezoek of voor een consultatie bij de dokter
22

. 

 

Fietsdelen 
Fietsdelen in Vlaanderen/België is relatief jong. De eerste grote deelfietssystemen kwamen er in 2006 

in Brussel (Cyclocity, later vervangen door Villo!) en in 2011 in Antwerpen (Velo). Beide werden mee 

boven de doopvont gehouden door de respectievelijke stads- en gewestdiensten, maar worden 

voornamelijk beheerd door twee grote reclamebedrijven. Vanaf 2011 kwam daar met Blue-bike een 

nieuwe belangrijke speler bij. De blauwe fietsen die te vinden zijn aan de grote treinstations maken 

het mogelijk om de zogenaamde ‘last mile’ van een (keten)verplaatsing met de fiets af te leggen. Met 

één kaart kunnen deelfietsen ontleend worden aan meerdere stations in België. Dat was tot daarvoor 

niet mogelijk. Het laatste halve decennium valt vooral de opgang van free floating deelfietssystemen 

op. In België deden zij hun intrede in Brussel (o.a. Obike), daarna ook in andere centrumsteden. 

Sinds het intrede van deze fietsen die je overal kan neerzetten hebben een aantal steden hun 

reglementering aangepast zodat deze niet overspoeld geraken met goedkope fietsen van mindere 

kwaliteit. 

 

                                                
20

 Waarvan één P+R parking in Melsele 
21

 Ook in de Antwerpse haven zijn heel wat bedrijven aangesloten bij carpool.be. 
22

 www.mindermobielencentrale.be 

Beveren 3
20

 1 

Kruibeke 0 0 

Lokeren 1 1 

Moerbeke 1 0 

Sint-Gillis-Waas 0 0 

Sint-Niklaas 0 0 

Stekene 3 0 

Temse 0 0 

Waasmunster 1 1 

Zwijndrecht 0 3
21

 

Totaal Waasland 9 6 

Tabel 2: Stand van zaken carpoolen Waasland 
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Fietsdeelsystemen kunnen ingedeeld worden al naargelang hun operationele kenmerken. Net zoals 

bij autodelen maken we enerzijds een onderscheid tussen ‘roundtrip’ en ‘free floating’ systemen, en 

anderzijds tussen systemen met of zonder vaste fietsenstallingen. Door beide assen te kruisen 

bekomen we vier types van fietsdelen (zie Figuur 7). 

  

Roundtrip station based (back to one) 

Bij het eerste type dient de fiets na gebruik naar dezelfde fietsenstalling teruggebracht te worden. 

Blue-bike is daarvan het bekendste voorbeeld in België, maar in Gent zijn er bijvoorbeeld ook de 

Trapido-fietsen die aan verschillende P+R parkings gestald staan en op het einde van de rit naar 

dezelfde parking dienen terug te keren. 

  

Roundtrip homezone based 

Het tweede type roundtrip-deelfietssystemen kenmerkt zich door het feit dat de fietsen niet naar exact 

dezelfde fietsenstalling dienen teruggebracht te worden, maar terug in dezelfde startzone dienen 

geplaatst te worden als waar de fiets werd opgepikt. Van dit type deelfietsen zijn momenteel nog geen 

voorbeelden bekend in België. 

  

Free floating pool stations (back to many) 

Free floating deelsystemen onderscheiden zich daarentegen door het feit dat de fietsen na gebruik 

niet naar de startplaats terug dienen te keren. Organisaties die met ‘pool stations’ werken verwachten 

van hun gebruikers dat ze de deelfiets steeds in één van de meerdere speciaal daarvoor voorziene 

fietsenstallingen achterlaten. Velo in Antwerpen en Villo! in Brussel werken op die manier. 

  

Free floating operational area 

Het laatste type deelfietsen moet na de rit niet naar de startpositie teruggebracht worden en dient ook 

niet in speciale fietsenstallingen achtergelaten te worden. Deze fietsen kan je m.a.w. eender waar in 

de stad oppikken en achterlaten. Vaak heb je voor het gebruik van deze fietsen een applicatie op de 

smartphone nodig om de fiets te kunnen lokaliseren en openen.  

 

 
Figuur 7: Aanbod fietsdelen in België 

 
Stand van zaken fietsdelen in Waasland 
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Uitgezonderd in de grotere steden is er in Vlaanderen nog geen echt 

uitgebreid aanbod. In het Waasland zien we dezelfde tendens. Blue-

bike, het fietsdeelsysteem van Blue-Mobility, met o.a. NMBS en De 

Lijn als aandeelhouders, is de enige speler die momenteel actief is. 

De blauwe fietsen kunnen ontleend worden aan het station van 

Lokeren (12 fietsen) en Sint-Niklaas (24 fietsen). In Lokeren neemt het gebruik van Blue Bike ieder 

jaar toe, met in 2017 1.650 ontleningen (naast recreatief vooral voor verplaatsingen richting 

industriegebied aan de E17). In Sint-Niklaas werden een 3.000-tal ritten gemaakt. Beide steden 

betalen mee, net als de Vlaamse Overheid, waardoor de ontlener slechts € 1,15 betaalt per 24 uur. In 

november 2018 start ook Beveren met acht Blue Bike-fietsen aan het station. 

 

Andere aanbieders van deelfietsen hebben momenteel nog geen voet aan de grond gezet in het 

Waasland, maar het valt niet uit te sluiten dat daar in de nabije toekomst verandering in komt.  
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4. Actieplan Gedeelde Mobiliteit  
 

Het actieplan vertrekt van de huidige situatie en schuift een aantal meetbare, ambitieuze en 

realistische doelstellingen naar voor om ervoor te zorgen dat gedeelde mobiliteit over zes jaar een 

fundamentele stap voorwaarts heeft gezet. 

 

Er worden 4 centrale doelen geformuleerd die verder geconcretiseerd worden in operationele 

doelstellingen. Bij elke operationele doelstelling wordt aangegeven welke potentiële acties kunnen 

bijdragen tot het behalen van de doelstelling. De centrale doelen worden naar voor geschoven met 

het oog op de komende lokale legislatuur. Tijdens de volgende termijn moeten concrete acties er mee 

voor zorgen dat gedeelde mobiliteit over zes jaar een veel prominentere plaats heeft verworven in het 

Waasland. 

 

CENTRALE DOELEN: 

 

● Door toedoen van autodelen neemt het aantal personenwagens met 1% af. Dat vertaalt zich 

in minstens 230 deelwagens in het Waasland
23

 en minimaal 1.000 autodelers. 

● Er zijn minimaal 200 deelfietsen in het Waasland, waarvan 10% elektrisch. 

● Er zijn 50 bedrijven in het Waasland die minstens één carpoolmaatregel nemen of inzetten 

op deelmobiliteit onder de werknemers 

● De helft van de deelwagens in het Waasland is elektrisch 

 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN: 

 

● Aanspreekpunt en lokale actie rond gedeelde mobiliteit 

● Mobipunten: multimodaal Waasland 

● Autodeelsysteem in elke gemeente 

● Gedeelde mobiliteit centraal bij ruimtelijke planning 

● Gedeelde mobiliteit bij bedrijven 

● Elektrische deelwagens en deelfietsen 

● Inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten 

● Constante communicatie over gedeelde mobiliteit 

● Incentives voor mobiliteitsdelers 

 

 

4.1. Aanspreekpunt en lokale actie rond gedeelde mobiliteit 
 

Beleidsdomeinen worden nog te vaak als losstaande eilanden beschouwd, terwijl een keuze binnen 

het ene domein ook repercussies heeft op andere vlakken. Dat geldt ook voor gedeelde mobiliteit. Er 

mag niet enkel aandacht zijn voor de effecten die gedeeld vervoer heeft op het vlak van mobiliteit, ook 

andere beleidsdomeinen varen immers wel bij de positieve neveneffecten van gedeelde mobiliteit. Zo 

kan een inclusief autodeelsysteem een extra mobiliteitsoplossing bieden voor mensen in 

(vervoers)armoede of biedt gedeelde mobiliteit opportuniteiten voor lokale overheden om de 

parkeernorm te doen dalen en zo meer kwalitatieve openbare ruimte in te richten. Een centraal 

aanspreekpunt dat deze kansen voor gedeelde mobiliteit over de beleidsgrenzen heen verzamelt en 

verder onderzoekt, vervult een belangrijke rol in de verdere groei van lokaal gedeeld vervoer. 

 

Potentiële acties 

                                                
23

 Zie bijlage voor de berekening. De inschatting is dat hiervan 160 privéwagens zijn en 70 wagens via 
autodeelaanbieders. 
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Een aantal potentiële acties kunnen ertoe bijdragen dat gedeelde mobiliteit op het einde van de 

volgende legislatuur als evident ervaren wordt en op elk beleidsniveau en binnen elk beleidsdomein 

mee wordt opgenomen. 

 

 Interwaas wil het centrale aanspreekpunt voor gedeelde mobiliteit in het Waasland zijn. 

Interwaas zorgt voor de coördinatie in de regio en gaat op zoek naar opportuniteiten voor 

gedeelde mobiliteit, tot ver buiten de diensten van mobiliteit of ruimtelijke ordening. Als 

regionale ambassadeur zorgt Interwaas voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van 

initiatieven op het vlak van gedeelde mobiliteit. Zo kan een regelmatig overleg plaatvinden, 

waar gemeente-overschrijdende dossiers kunnen voorbereid en besproken worden. 

Autodelen.net kan als adviserend lid in deze vergadering zetelen. 

 In elke gemeente is er daarnaast ook één aanspreekpunt voor gedeelde mobiliteit, waar 

zowel de verschillende eigen diensten als inwoners en stakeholders bij terecht kunnen. Deze 

persoon of dienst geeft mee uitvoering aan de regionale ambities op het vlak van gedeelde 

mobiliteit en volgt de vorderingen in zijn/haar gemeente van nabij op. In de gemeente zelf kan 

een team worden samengesteld met vertegenwoordigers uit de verschillende 

beleidsdomeinen om plannen op elkaar af te stemmen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu 

en duurzaamheid, welzijn). 

 Interwaas begeleidt, eventueel samen met Autodelen.net, gemeenten die geïnteresseerd zijn 

om verder te werken op het regionale actieplan gedeelde mobiliteit en dit een lokale 

vertaalslag te geven. 

 Interwaas en de Wase gemeenten ondertekenen de Green Deal Gedeelde Mobiliteit
24

. 

 

GOED VOORBEELD 

Gent maakte, in samenspraak met de autodeelorganisaties, een autodeelplan op. 

 

 

4.2. Mobipunten: multimodaal Waasland 
 

De inwoners van het Waasland moeten verleid worden om geen eigen (tweede) wagen meer te 

bezitten en minder autokilometers te rijden. Eenvoudige, nabije en betaalbare alternatieven zijn 

hiervoor nodig. Interwaas engageert zich om gemeenten te ondersteunen om tegen 2024 multimodaal 

vervoer te integreren in het brede lokale beleid. Gedeelde mobiliteit is een essentiële schakel in een 

geschakelde en multimodale mobiliteit. Inwoners kunnen zo steeds kiezen voor het vervoersmiddel 

dat het best past bij de verplaatsing die ze willen doen. 

 

Een mobipunt is een ideaal middel om multimodaliteit te faciliteren. Dit is een fysieke plaats waar 

verschillende vormen van vervoer elkaar ontmoeten. Mobipunten bieden de infrastructuur voor het 

faciliteren van MaaS (Mobility as a Service). Essentieel is de aanwezigheid van kwalitatief openbaar 

vervoer, kwalitatieve fietsenstallingen met eventueel deelfietsen en - afhankelijk van de locatie - 

minstens één deelwagen. Bij de inrichting van een multimodaal vervoerspunt (= mobipunt) houdt de 

gemeente rekening met toegankelijkheid en de leefbaarheid van de publieke omgeving. Een mobipunt 

moet een aangename publieke ruimte zijn waar sociale interactie tussen inwoners mogelijk is. Naast 

de essentiële criteria kan een mobipunt ook een droppunt zijn van de groeiende e-commerce, een 

                                                
24

 De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen enerzijds lokale overheden, 
bedrijven, middenveldsorganisaties, kennisinstellingen, mobiliteitsorganisaties, enz. en anderzijds de Vlaamse 
overheid. In ruil voor zelf gekozen acties wordt zichtbaarheid en ondersteuning geboden en bekijkt de Vlaamse 
overheid waar knelpunten binnen de regelgeving weggewerkt kunnen worden. Het is de ambitie om het aantal 
autodelers, fietsdelers, elektrische deelwagens en bedrijven met carpoolmaatregelen fors te laten toenemen in 
de komende jaren. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop, The New 
Drive en The Shift. 



18 
 

Figuur 8: Illustratie mobipunt 

laadpunt voor elektrische voertuigen, een kiss-and-ride zone voor taxi’s en carpoolers, een infopunt 

voor gemeentelijke activiteiten, ... De mogelijkheden zijn legio. Bij voorkeur worden bewoners 

betrokken bij het bepalen van de extra functies van een mobipunt. Een mobipunt kan geïnstalleerd 

worden in het centrum van een stad/gemeente, een woonwijk, bedrijvencentrum of winkelcentrum. 

 

 

 

Potentiële acties 

 Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen engageren zich om samen met de lokale 

overheden potentiële knooppuntlocaties in kaart te brengen en de inplanting van mobipunten 

strategisch te benaderen. Interwaas wil zo een sterk netwerk van mobipunten uitbouwen over 

heel het Waasland. Bepaalde plaatsen zijn door hun interessante mobiliteitsaanbod al de 

facto een mobipunt, bij nieuwe woonwijken kan dit in de planning worden meegenomen. 

Interwaas schat in dat er minstens 23 locaties
25

 in aanmerking komen om een mobipunt aan 

te voorzien.  

 Interwaas overlegt met verschillende actoren (bv. De Lijn en NMBS, aansluiting op 

vervoersregio’s) voor de bouw en het optimale gebruik van de mobipunten. 

 Interwaas werkt samen met partners als Groep Intro voor de inrichting en het onderhoud van 

de mobipunten. 

 Interwaas en de Wase gemeenten gaan samen op zoek naar mogelijke locaties voor 

mobipunten op/bij bedrijventerreinen. 

 In elke deelnemende gemeente worden buurtbewoners actief geraadpleegd in het kader van 

extra functies die op het mobipunt moeten gerealiseerd worden. 

 

 

GOED VOORBEELD 

In februari 2018 werd het eerste Vlaamse mobipunt geopend in Deinze. Aan het dienstencentrum 

Leiespiegel vind je naast deelfietsen en een deelwagen ook een overdekte fietsenstalling en een 

laadpaal voor elektrische wagens. 

 

 

                                                
25

 Inschatting op basis van het aanbod aan openbaar vervoer en deelmobiliteit in 2018. Zie bijlage voor detail. 
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4.3. Autodeelsysteem in elke gemeente 
 

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat er momenteel nog niet veel deelwagens rondrijden in de 

deelnemende gemeenten. Autodelen is (nog meer dan fietsdelen en carpoolen) een essentiële 

schakel in het leven zonder het bezit van een privéwagen. Mensen hebben immers sowieso soms wel 

eens een wagen nodig (bv. grote boodschappen, verhuis, containerparkbezoek, ...). Het creëren van 

een aanbod van deelwagens is een eerste stap in het overtuigen van mensen om geen (tweede) 

wagen te bezitten. 

 

Het is niet altijd evident om een autodeelorganisatie te overtuigen een aanbod te creëren in een 

minder verstedelijkte gemeente. Er zijn echter verschillende methodieken om een aanbod te (laten) 

ontwikkelen, bv. het organiseren van een behoeftepeiling, het zorgen voor een afnamegarantie (een 

aanbieder is op die manier zeker van een bepaalde maandelijkse omzet) of het delen van de eigen 

(elektrische) gemeentelijke vloot. Daarnaast is het ook interessant om de bevolking te informeren en 

te ondersteunen bij het delen van hun eigen privéwagens. 

 

GOED VOORBEELD 

Sint-Niklaas wil het aanbod van autodelen stelselmatig verhogen en diversifiëren en trok daarvoor in 

2018 twee nieuwe autodeelaanbieders aan, waarmee het aantal beschikbare deelwagens toenam. 

 

Sint-Niklaas en Gent hebben één van hun dienstwagens ondergebracht in het bestaand aanbod van 

cambio, waardoor ook burgers deze wagens kunnen gebruiken. Evergem deelt tijdens het weekend 

twee van haar eigen wagens met de bevolking en ook Deinze deelde tot voor kort een elektrische 

wagen, maar is daar sinds de komst van cambio mee gestopt. In Waasmunster, Temse en 

Zwijndrecht, drie gemeenten uit de Wase regio, worden deze pistes momenteel onderzocht. 

 

 

Potentiële acties 

 De Wase gemeenten delen het eigen gemeentelijk wagenpark of maken gebruik van 

deelwagens voor dienstverplaatsingen. Interwaas kan hen hierin ondersteunen, bv. als 

aankoopcentrale voor elektrische wagens of door een stappenplan voor bv. het kiezen van 

een autodeelsysteem.  

 Interwaas organiseert een behoeftepeiling teneinde de interesse voor autodelen, fietsdelen 

en carpoolen te kennen. 

 Interwaas werkt samen met de Wase gemeenten een erkenningskader voor 

autodeelaanbieders uit en tracht zo autodeelaanbieders met een eigen vloot aan te trekken 

en tegelijk overzicht en grip te houden op de openbare ruimte. 

 Interwaas moedigt organisaties aan om hun dienstvoertuigen buiten de kantooruren te delen, 

bv. afvalintercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, Eandis. Dit om een zo ruim 

mogelijk basisaanbod te creëren en het draagvlak bij organisaties te vergroten. 

 Er wordt een communicatiecampagne georganiseerd voor het delen van privévoertuigen. 
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4.4. Gedeelde mobiliteit centraal bij ruimtelijke planning 
 

Nieuwbouwprojecten 

Mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn heel sterk met elkaar verbonden. Wanneer bestaande locaties 

een nieuwe ruimtelijke bestemming krijgen, dan brengt dit een gewijzigde stroom aan vervoer met 

zich mee. Wordt er een nieuwe woonwijk ontwikkeld, heeft een projectontwikkelaar plannen om 

meerdere appartementsgebouwen te bouwen of wordt de bestaande bedrijvenzone binnenkort 

uitgebreid? Al deze ingrepen zullen gevolgen hebben voor de mobiliteit in de omgeving. Daarom is 

het van groot belang dat reeds in het prille begin wordt stilgestaan bij de voordelen van de integratie 

van gedeelde mobiliteit in dergelijke projecten. Nieuwe woonomgevingen zijn de projecten bij uitstek 

waar nog veel potentieel ligt voor auto- en fietsdelen, op voorwaarde dat er reeds in een vroeg 

stadium stappen in die richting ondernomen worden.  

 

Momenteel betalen projectontwikkelaars vaak grote sommen geld voor de verplichte aanleg van 

(ondergrondse) parkeerplaatsen. Lokale overheden leggen die (strenge) regels op om te vermijden 

dat de parkeerdruk in deze gebieden te sterk zou toenemen. Steden en gemeenten zouden er echter 

voor kunnen kiezen om de parkeernorm te laten dalen - wat een serieuze financiële besparing 

betekent voor de bouwpromotoren of ontwikkelaars - op voorwaarde dat deze actoren (een deel van) 

het uitgespaarde budget herinvesteren in een performant aanbod van gedeelde mobiliteit voor het 

nieuwe woonproject. Deze regelgeving levert alleen maar winnaars op. Door het aanbod van gedeeld 

vervoer zijn minder wagens nodig en komt er meer ruimte vrij die kwalitatief ingericht kan worden. 

Door daarnaast reeds bij de start van het project een aanbod aan deelwagens of deelfietsen vast te 

leggen, hebben potentiële nieuwe bewoners een duidelijk mobiliteitsaanbod voor ogen en hoeven ze 

bv. niet zelf te investeren in een extra wagen. Last but not least varen de projectontwikkelaars er zelf 

ook wel bij. Hun financiële last daalt en ze krijgen er een aantrekkelijkere site voor in de plaats
26

. 

 

Parkeermaatregelen 
Het parkeerbeleid is een belangrijk sturend instrument om gedeelde mobiliteit succesvol uit te rollen. 

Hieronder worden de verschillende maatregelen beschreven op vlak van autodelen, carpoolen en 

fietsdelen.  

 

Autodelen 

Een autodelen-stimulerend parkeerbeleid houdt rekening met de noodzakelijke voorwaarden en 

impact van de deelwagen en maakt gebruik van een combinatie van toegewezen en vrij te gebruiken 

(afdwingbare) standplaatsen in een zo groot mogelijk netwerk van grotere autodeelhubs (mobipunten) 

en kleinere “on street” parkeermogelijkheden. 

 

Autodelen kent vele verschijningsvormen die elk een aangepaste aanpak vergen. Een “station based” 

deelauto heeft bv. nood aan toegewezen standplaatsen. Een “free-floating” deelwagen heeft eerder 

nood aan een netwerk van autodeelstandplaatsen, zonder dat die toegewezen zijn aan een bepaalde 

deelauto. Voor een particulier gedeelde wagen zijn standplaatsen dan weer geen echte noodzaak 

maar zijn parkeervergunningen (voor de zones van de gebruikers) dan weer een belangrijke 

incentive. Naast het differentiëren van de standplaatsen en parkeervergunningen zijn een goede 

signalisatie en wegmarkering essentieel. Met behulp van verkeersborden, wegmarkeringen en 

eventueel beugels wordt duidelijk gemaakt dat parkeerplaatsen exclusief zijn voorbehouden voor 

deelwagens. 
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 Lokale overheden kunnen via het ‘Garage Swap’-project begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van dergelijk 
beleid. 
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Aangepaste parkeerfaciliteiten zijn ook een instrument voor een optimale geografische spreiding van 

het autodeelaanbod. Een gemeente kan bv. incentives geven aan autodeelaanbieders om wagens te 

plaatsen op economisch minder interessante locaties, promotiecampagnes voeren voor het delen van 

privéwagens, mobipunten installeren in woonbuurten, enz. 

 
Om autodelen te stimuleren, is het ook interessant om onnodig privé-wagenbezit te ontraden. Een 

doortastende methode is het afschaffen van de gratis bewonerskaart voor een (tweede) privéwagen 

en/of de prijs te laten afhangen van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de auto. Deze 

maatregel stimuleert om auto’s te delen met de buurt, om een eigen (tweede) auto te verkopen of af 

te zien van de aankoop ervan. 

 

Door de privéauto uit de straat te halen, te verzamelen op buurtparkings en straten te knippen creëert 

de stad/gemeente veilige buurten waar terug plaats is voor ontmoeting en buurtactiviteiten. 

Standplaatsen voor autodelen worden dan op de meest nabije locaties geïnstalleerd.  

 

Carpoolen 

Nabij op- en afritten van autosnelwegen, of drukke verkeersassen spelen carpoolparkings een 

belangrijke rol om het delen van ritten te faciliteren. In de meeste gevallen zal het Vlaamse gewest 

deze parkings inrichten, toch kan ook de gemeente een rol spelen door bijvoorbeeld signalisatie te 

voorzien naar de dichtstbijzijnde carpoolparking of door spontaan ontstane carpoolparkings beter in te 

richten en te bewegwijzeren. 

 

Fietsdelen 

Om fietsdelen de laten doorbreken zijn kwalitatieve fietsenstallingen van groot belang. Of het nu 

gaat om een fietsdeelsysteem dat met vaste stations werkt of free floating fietsen aanbiedt, er is nood 

aan voldoende plaats om de fietsen veilig te kunnen stallen. Niet alleen de gebruikers van de 

deelfietsen varen wel bij deze extra parkeermogelijkheden, elke inwoner die geregeld verplaatsingen 

met de fiets doet kan van deze infrastructuur gebruik maken. Dit is een belangrijke voorwaarde om 

mensen te verleiden richting duurzame vormen van mobiliteit. 

 
 

Potentiële acties 

 Interwaas engageert zich om verder in te zetten op verdichting en nieuwe bouwprojecten in te 

plannen rond knooppunten voor mobiliteit, waar ook autodelen een plaats kan krijgen. 

 Interwaas engageert zich om tegen 2024 samen met de lokale overheden te werken aan een 

beleidskader voor bouwprojecten (ook sociale huisvesting) waarin gedeelde mobiliteit een 

belangrijke rol krijgt. Concreet kan bijvoorbeeld bij een nieuwbouwproject minimaal 1 

(elektrische) deelwagen voorzien worden, eventueel aangevuld met deelfietsen. De 

bouwpromotor levert dit aan voor het gebouw ter vervanging van enkele parkeerplaatsen. Op 

die manier kan de parkeerratio naar beneden, wordt meer ruimte gecreëerd en wordt 

gedeelde mobiliteit gepromoot. 

 Interwaas kan een faciliterende rol opnemen bij de ontwikkeling van nieuwe projecten op het 

vlak van mobiliteit. 

 Interwaas ijvert ervoor om, in samenspraak met de gemeenten, in de eigen 

huisvestingsprojecten deze principes toe te passen. 

 Interwaas stimuleert de lokale overheden om een parkeerbeleid te voeren waarin gedeelde 

mobiliteit een belangrijke rol krijgt. Zo kan bijvoorbeeld de parkeernorm per woning naar 

beneden bijgesteld worden. Er wordt daarbij ook nagedacht over de rol van 

bewonersparkeren in het globaal mobiliteitsbeleid van de lokale overheden. 

 Interwaas bekijkt samen met de gemeenten waar er nood is aan nieuwe of extra 

carpoolparkeerplaatsen en hoe de signalisatie verbeterd kan worden. 
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 De Wase gemeenten experimenteren met pilots betreffende buurtparkings en autovrije 

straten. 

 De aanleg van mobipunten past ook bij deze operationele doelstelling. Voor meer duiding 

verwijzen we naar paragraaf 4.2. 

 Er worden standplaatsen voor fietsdelen voorzien op lokale mobipunten. 

 

GOED VOORBEELD 

Sint-Niklaas onderzoekt samen met het Garage Swap consortium hoe het autodelen kan integreren 

in nieuwe woonprojecten en hoe de parkeerregelgeving hieraan kan aangepast worden. 

 

 

4.5. Gedeelde mobiliteit bij bedrijven 
Bedrijven zullen een belangrijke rol spelen in de transitie naar gedeelde mobiliteit. Enerzijds kan men 

de eigen vloot vervangen door deelwagens, of deze delen met andere bedrijven of inwoners uit de 

buurt. Anderzijds kunnen bedrijven inzetten op de mobiliteit van de werknemers en hen stimuleren om 

voor de meest duurzame opties te kiezen. 

 

Als eerste stap ondertekende Interwaas in september 2018 de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. 

Daarin engageert Interwaas zich om de haalbaarheid van een mobipunt op bedrijventerreinen te 

onderzoeken en via de bedrijven de werknemers te stimuleren om niet met de eigen wagen maar met 

een (e-)deelwagen, (e-)deelfiets of collectief vervoer te komen. 

 

Potentiële acties 

 Interwaas ondersteunt samen met de Wase gemeenten bedrijven(terreinen) om in te zetten 

op duurzaam en gedeeld woon-werkverkeer 

 Bedrijven maken gebruik van deelwagens/deelfietsen voor hun professionele verplaatsingen 

of delen hun wagenpark met de omwonenden of met andere (nabijgelegen) bedrijven. 

Gemeenten kunnen hiervoor sensibiliseren en een stimulans voorzien voor bedrijven die tot 

actie overgaan. 

 Interwaas spoort bedrijven aan om hun werknemers te belonen voor duurzaam woon-

werkverkeer, bv. door carpoolers te belonen met een bon voor de carwash. 

 Interwaas werkt samen met Taxistop om carpoolen bij bedrijven te stimuleren. 

 Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt gemeenten via het Milieucontract bij het opstarten van 

carpoolinitiatieven bij bedrijven. 

 

 

GOED VOORBEELD 

Bedrijven kunnen beroep doen op de expertise van de provincie Oost-Vlaanderen voor advies rond 

de bereikbaarheid van het bedrijf en voor suggesties om het woon-werkverkeer te verbeteren. 

 

GOED VOORBEELD 

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt met het project ‘de Testkaravaan’ bedrijven die hun 

werknemers oplossingen willen aanreiken voor een meer duurzaam woon-werkverkeer. Werknemers 

kunnen drie weken gratis gebruik maken van een aanbod van elektrische (bak)fietsen, speed 

pedelecs, plooifietsen, fietskarren en (vouchers voor) deelfietsen en openbaar vervoer. 
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4.6. Elektrische deelwagens en deelfietsen 
 

De trend naar elektrisch, zero-emissie en gedeeld vervoer zet zich sterk door. Elektrische wagens zijn 

op vlak van energieverbruik het meest efficiënt. Bovendien kunnen ze aangedreven worden op 100% 

hernieuwbare energie en stoten ze minder fijn stof en broeikasgassen uit dan wagens met een 

verbrandingsmotor. Dit is voordeliger voor het klimaat en de gezondheid. Om de klimaatdoelen van 

Parijs te halen moet de uitstoot van CO2 voor 2050 naar nul. Voor voertuigen die van een externe 

energiebron gebruik maken, is dat enkel haalbaar door beroep te doen op hernieuwbare 

energiebronnen, bijvoorbeeld via elektrificering. Bovendien daalt zo ook de geluids- en geuroverlast in 

steden. Gedeelde mobiliteit kan een stimulans betekenen voor deze nieuwe, duurzamere vormen van 

mobiliteit. Gebruikers kunnen er immers op een laagdrempelige manier kennis mee maken. 

 

Daarnaast vormen deelfietsen en andere vormen van gedeelde modi (bv. scooters en steps), al dan 

niet elektrisch, een perfecte en vooral duurzame aanvulling op het aanbod van wagens. Deze 

tweewielige gedeelde voertuigen zijn aan een opmars bezig en zijn zeer geschikt om in te zetten voor 

de zogenaamde ‘last mile’ verplaatsingen. 

 

 

Potentiële acties 
Elektrische deelwagens: 

 Gemeenten die een dienstwagen delen, kiezen bij voorkeur voor een elektrische wagen. 

 Binnen het Clean Power for Transport (CPT) actieplan zijn tegen 2020 2.500 nieuwe 

laadpalen voorzien in Vlaanderen. Iedere gemeente krijgt tegen dan een aantal laadpalen 

toegewezen. Interwaas engageert zich om samen met de gemeenten de laadpalen voor 2019 

en 2020 strategisch toe te wijzen - bijvoorbeeld aan een mobipunt. 

 Naast de voorziene CPT-laadpunten zullen binnen de regio tegen 2024 nog minstens 25 

extra gewone laadpunten (22 kW/u) voorzien worden. Daarnaast wordt gekeken om op 

strategische plaatsen (bv. langs autosnelwegen of nabij taxi- of autodeelstandplaatsen) 

snellaadpalen (50 kW/u) of ultrasnellaadpalen (175-350 kW/u) te voorzien. Aan deze 

snellaadpunten moet gedeelde mobiliteit altijd voorrang hebben op particulieren. 

 Tegen 2024 moet op minstens 50% van de publieke laadpunten een plaats gereserveerd 

worden voor gedeelde mobiliteit. Aan een mobipunt is er altijd minstens 1 plaats exclusief 

gereserveerd voor deelwagens. 

 Verder zoekt Interwaas mee naar mogelijke locaties voor minstens 25 publiek-private en 

private laadpunten - bijvoorbeeld bij bedrijven. Deze laadpunten kunnen een standplaats zijn 

van deelwagens die door een bedrijf of een bedrijventerrein gebruikt worden. 

 In de Wase gemeenten wordt een experiment als Testrijders opgestart. 

 

(Elektrische) deelfietsen: 

 Interwaas stelt als doel om tegen 2024 minstens 30 beveiligde fietslaadpunten in te plannen 

in samenspraak met de gemeenten. Veiligheid is daarbij cruciaal. Elektrische fietsen dienen 

veilig achter slot en grendel op een publieke plaats geladen te kunnen worden. 

 Interwaas zoekt naar samenwerking gezocht Toerisme Waasland, fietshandelaars en 

aanbieders van fietsdelen. 

 Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas ondersteunen initiatieven als ‘Op Wielekes’ of een 

Fietsbibliotheek in de Wase gemeenten. 

 Interwaas adviseert de lokale overheden met betrekking tot een beleid rond fietsdelen. 

 Aan mobipunten wordt telkens een aanbod van deelfietsen voorzien. Met een aanbod van 4 

deelfietsen per mobipunt, is er meteen een basisaanbod van een honderdtal deelfietsen.  
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GOED VOORBEELD 

In Gent bieden Partago en BattMobiel exclusief elektrisch gedeelde voertuigen aan. Daarnaast heeft 

cambio een aantal elektrische wagens in haar aanbod. Het stadsbestuur, ten slotte, deelt via die 

laatste organisatie ook een elektrische wagen met de bevolking. 

 

 

4.7. Inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten 
 

Om de impact van gedeelde mobiliteit ten volle te benutten, is het noodzakelijk dat het ter beschikking 

staat van zo veel mogelijk doelgroepen. De huidige doelgroep is nog te homogeen (hoger opgeleide, 

tweeverdieners, stadsbewoners, ...). Door in te zetten op specifieke projecten kan de doelgroep 

gevoelig uitgebreid worden. We denken hierbij aan het delen van rolstoelvriendelijke wagens, 

vrijwilligersvervoer van senioren en personen met een mobiliteitsbeperking en het organiseren van 

innovatieve deelsystemen waarbij bv. een deelwagen kan gereserveerd worden inclusief chauffeur. 

 

Potentiële acties 

 Interwaas organiseert informatiesessies voor gemeenten, vzw’s en voorzieningen met als 

onderwerp innovatieve vormen van gedeelde mobiliteit. 

 Interwaas organiseert netwerkmomenten waarbij potentiële partners elkaar kunnen 

ontmoeten teneinde innovatieve autodeelprojecten op te zetten. 

 De deelnemende gemeenten onderzoeken op welke manier ze de bestaande werking van de 

minder mobiele centrales (MMC) kunnen uitbreiden. Ook samenwerkingen kunnen bekeken 

worden, om de wagens die er zijn nog efficiënter te gebruiken. 

 Er worden enkele AVIRA-projecten (delen van rolstoelvriendelijke wagens) georganiseerd in 

de deelnemende gemeenten. 

 

GOED VOORBEELD 

Den Dries en Little Stars uit Evergem en het OCMW en De Vierklaver uit Maldegem delen 

rolstoelvriendeljke wagens via het AVIRA-project. In het Waasland deelt Vesta vzw uit Belsele (Sint-

Niklaas) ook een rolstoelvriendelijke wagen met de bevolking via een AVIRA-project. 

 

GOED VOORBEELD 

Lokale overheden kunnen via het projectenfonds mobiliteit en de subsidie voor energieambasadeurs 

van de provincie Oost-Vlaanderen financiële ondersteuning krijgen voor hun innovatieve en 

duurzame mobiliteitsprojecten. 

 

GOED VOORBEELD 

Om de mobiliteit van haar burgers te bevorderen beslisten gemeente Mesen en zorgorganisatie 

Solidariteit voor het Gezin twee elektrische voertuigen met hen te delen. Ze contacteerden 

Autodelen.net voor expertise en ondersteuning bij het project. Partago, coöperatie en aanbieder van 

uitsluitend elektrische deelvoertuigen, bood hen technologie en een platform aan zodat ze de 

voertuigen kunnen reserveren, openen en sluiten met een smartphone. Aan het gemeentehuis staan 

twee oplaadpunten waar de deelwagens kunnen worden aangesloten. Tijdens de kantooruren worden 

de wagens gebruikt om ouderen naar een dagcentrum te brengen en soms worden de auto’s ook 

gebruikt door de zorgkundigen om hun patiënten te bezoeken. Tijdens de andere momenten kunnen 

de auto’s gereserveerd worden door de bevolking van Mesen. 
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4.8. Constante communicatie over gedeelde mobiliteit 
 

De transitie van het privébezit van een wagen naar gedeelde mobiliteit (en het afzien van de eerste of 

tweede wagen) is een mentaal proces en niet iets dat van vandaag op morgen beslist wordt. Mensen 

moeten regelmatig aangesproken worden over de voordelen en mogelijkheden van gedeelde 

mobiliteit. Een duidelijke, gediversifieerde en permanente communicatie is een essentiële stap in het 

succes van gedeelde mobiliteit. 

 

Communicatieplan 
Een coherent en geïntegreerd communicatieplan voor de komende jaren om jaarlijks diverse 

aspecten van autodelen, fietsdelen en carpoolen te promoten is essentieel. Een concreet stappenplan 

dat gradueel kan opgedreven worden conform de doelstellingen, jaarlijkse evaluatie en bijsturing in 

overleg met alle betrokkenen zijn noodzakelijke elementen van een succesvol communicatieplan 

 

Het spreekt voor zich dat het aanspreekpunt voor gedeelde mobiliteit (zie supra) een belangrijke rol 

speelt in het tot stand komen van het communicatieplan en dat hij/zij het ook bewaakt. Het is 

noodzakelijk dat er een mix van permanente, tijdelijke, algemene en specifieke methodieken verwerkt 

zijn in het plan. Onderstaande principes zorgen voor de ideale communicatiemix. 

 

Permanente - versus communicatie op bepaalde tijdstippen 

Gedeelde mobiliteit is een verhaal dat regelmatig herhaald moet worden. Mensen moeten wennen 

aan het idee om door het leven te gaan zonder een eigen wagen. Het is een mentaal 

veranderingsproces. Het blijkt psychologisch ook een grote stap om met vreemden in de auto samen 

te rijden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de begrippen ‘autodelen’ en ‘carpoolen’ op zo veel mogelijk 

plaatsen aanwezig zijn en een positieve connotatie meekrijgen. Het doel moet zijn dat mensen zich 

laten ‘verleiden’ tot nieuwe mobiliteitskeuzes. 

 

Anderzijds lenen sommige situaties zich tot het heel specifiek communiceren over de mogelijkheden 

van gedeelde mobiliteit. Veel geïnteresseerden starten met autodelen op een moment van 

verandering in het persoonlijke leven. Een defecte wagen, verandering van werk, verhuis, een nieuwe 

relatie, opgroeiende kinderen, ... Wanneer de individuele mobiliteitssituatie verandert en men nadenkt 

over hoe men zich kan verplaatsen, is het belangrijk dat de optie ‘duurzaam vervoer’ kan afgewogen 

worden tegen het bezit van een eigen auto. 

 

Potentiële acties 

 Periodiek communiceren van de groeicijfers van autodelen en carpoolen in de 

stad/gemeente. 

 Promotie via gemeentelijke communicatiekanalen (info-blad, wijkkranten, …) o.a. met 

getuigenissen van autodelers. 

 Promotie opnemen bij aanbod startende ondernemingen, onthaal nieuwe bewoners, ... 

 Promotie autodelen aan huishoudens die een nummerplaat indienen. 

 Voorzien van algemene, objectieve en neutrale informatieborden over autodelen op 

verschillende plaatsen in de stad/gemeente (bijv. bus - en tramhokjes). 

 Voorzien van signalisatie carpoolparkings. 

 Communiceren over de verschillende carpoolplatformen die in Vlaanderen actief zijn. 

 

Interwaas kan de gemeenten hierin ondersteunen en zal ook de eigen communicatiekanalen en -

middelen hiervoor inzetten. 

 

Specifieke - versus algemene communicatie 
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Een stad/gemeente beschikt over de capaciteit en autonomie om enerzijds algemeen te 

communiceren over de voordelen van gedeelde mobiliteit voor de inwoners van de stad/gemeente en 

anderzijds een welbepaalde vorm van gedeelde mobiliteit in de spotlight te zetten. Een mix van beide 

zorgt voor een maximale bekendheid van gedeelde mobiliteit in al haar vormen. 

 

Potentiële acties 

 Communiceren van infomomenten van de diverse aanbieders en autodeelparty’s. 

 Organisatie informatieavonden over alle vormen van autodelen/gedeelde mobiliteit. 

 Opmaak brochure betreffende het aanbod van gedeelde mobiliteit in de stad/gemeente + 

mogelijkheden particulier autodelen 

 Inzetten op maximale zichtbaarheid van de autodeelstandplaatsen. 

 Jaarlijkse promotiecampagne autodelen/gedeelde mobiliteit (bij voorkeur in samenwerking 

met de autodeelsector). 

 Organisatie van tijdelijke stunts (bv. elke inwoners die zijn auto weg doet mag een invulling 

kiezen van een parkeerplaats bij hem in de straat, als er minstens x mensen in een straat hun 

auto wegdoen zal de stad/gemeente parkeerruimte omzetten naar groen/spelen/autodelen, 

enz.) 

 Organisatie van een jaarlijks salon gedeelde mobiliteit. 

 Communicatie over Eventpool n.a.v. een festival (bv. Crammerock, Villa Pace) of congres in 

de gemeente. 

 Communicatie Schoolpool of Campuspool bij de start van het schooljaar. 

 Communicatie gericht naar bewoners over carpoolen met de eigen gemeente of het 

Waasland als vertrek. Op de website van de gemeente (en van Waasland Klimaatland) kan 

een kaart geplaatst worden met het actueel aanbod van personen die ofwel vanuit de 

gemeente willen carpoolen of naar de gemeente.  

 

Interwaas kan de gemeenten hierin ondersteunen en zal ook de eigen communicatiekanalen en -

middelen hiervoor inzetten. 

 

 

Communicatie aan alle inwoners versus buurtgerichte communicatie 

In het kader van de permanente communicatie is het logisch dat die gericht is aan alle inwoners. Een 

transparant overzicht van de mogelijkheden in de stad/gemeente is essentieel voor de potentiële 

gebruiker van gedeelde mobiliteit om één of een gecombineerde keuze op maat te maken voor de 

persoonlijke mobiliteitsbehoefte.  

 

Het is echter ook uiterst zinvol om een meer intensieve campagne te voeren in bepaalde regio’s van 

de stad/gemeente. Gedeelde mobiliteit is immers bij uitstek een buurtverhaal dat een bijkomende 

dynamiek kan geven aan de buurt of wijk. Ook voor carpoolen kan de buurt net het bindmiddel zijn om 

vertrouwen te genereren. 

  

Potentiële acties 

 Promotie van gedeelde mobiliteit in samenwerking met lokale bedrijven, scholen, 

buurtcomités, wijkverenigingen, enz. 

 Promotie per wijk door bv. samenwerking met buurtwerk, buurtcentra, … 

 Selecteren van buurten waarin bepaalde doelgroepen meer dan gemiddeld vertegenwoordigd 

zijn 

 Organisatie wedstrijd tussen wijken (bv. het grootste aantal nieuwe autodelers of deelauto’s, 

het gezelligste wijkgericht autodeelsalon, ...) 

 Via enquêtes peilen naar de interesse voor autodelen en fietsdelen in welbepaalde buurten. 
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Interwaas kan de gemeenten hierin ondersteunen en zal ook de eigen communicatiekanalen en -

middelen hiervoor inzetten. 

 

 

Opnemen voorbeeldrol 
Mensen zijn meer geneigd tot actie over te gaan als de boodschapper zelf ook actief meewerkt aan 

hetgeen hij verkondigt. De stad/gemeente kan een voorbeeldrol opnemen door in eerste instantie zelf 

ook gebruik te maken van autodelen en carpoolen en/of in tweede instantie auto’s uit de eigen vloot 

voor autodelen ter beschikking te stellen aan de inwoners.  

 

Ook andere (boven)lokale instanties zouden hun wagens kunnen delen. Eandis wil alvast een aantal 

dienstwagens delen met omwonenden.  

 

Het lokaal bestuur neemt het initiatief in een coherente en eenduidige communicatie. De ambtenaar 

gedeelde mobiliteit garandeert onder andere dat er geen tegengestelde boodschappen verspreid 

worden (bv. geen reclame voor auto’s in het autovrij gebied) en waakt erover dat alle 

stads/gemeentediensten op de hoogte zijn van het gevoerde beleid rond gedeelde mobiliteit. 

 

Potentiële acties 

 Interwaas deelt de eigen dienstwagen buiten de kantooruren. 

 De Wase gemeenten delen een (elektrische) dienstwagen buiten de kantooruren. 

 Interwaas en de deelnemende gemeenten bestickeren de wagens die ze zelf delen 

 De deelnemende gemeenten zetten een fietsleasesysteem op voor dienstverplaatsingen. 

 Interwaas en de deelnemende gemeenten zetten een carpoolplan op. 

 

 

4.9. Incentives voor mobiliteitsdelers 
 

Om gedeelde mobiliteit verder te laten groeien en de doelgroep een stuk groter te maken dan die 

vandaag is, kunnen lokale overheden ook incentives geven aan mobiliteitsdelers. Met een (financieel) 

duwtje in de rug van deze inwoners, organisaties of bedrijven geeft de gemeente of stad erkenning 

voor hun duurzame mobiliteitskeuze en zal het hen ertoe aanzetten om dit in te toekomst te blijven 

doen. Bovendien zullen deze inwoners ook meer geneigd zijn om hun goede voorbeeld te verspreiden 

onder naasten. 

 

Potentiële acties 

 Interwaas spoort de Wase lokale overheden aan om (een deel van) het (eerste) lidgeld 

(inschrijvingskost of abonnementskost) van een autodeelorganisatie terug te betalen aan 

inwoners, organisaties en bedrijven. 

 Interwaas stimuleert de Wase steden en gemeenten om gratis/goedkopere deelfiets-

abonnementen uit te delen aan haar inwoners. Zo worden burgers extra gestimuleerd om 

gebruik te maken van duurzaam gedeeld vervoer. 

 Interwaas spoort de Wase lokale overheden aan om niet-autobezitters te belonen. De 

stad/gemeente kan een boodschap van appreciatie geven aan de niet-autobezitters en de 

autodelers door ze voordelen in natura te geven door, bv een (korting op) jaarabonnement op 

het openbaar vervoer, korting bij taxigebruik, korting op culturele activiteiten, korting voor het 

gebruik van fietsdeelsystemen, jaarlijkse receptie voor de niet autobezitters en autodelers, ... 

 De Wase steden en gemeenten gaan een lidmaatschap aan bij autodeelaanbieders die actief 

zijn op hun grondgebied. De stad/gemeente geeft hen zo een duwtje in de rug door het 
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gebruik van gedeelde auto's te verhogen om zo tot een voldoende hoge bezettingsgraad te 

komen. 

 

  

GOED VOORBEELD 

In Gent krijgen autodelers een eenmalige instapkost of een deel van het lidgeld van een 

autodeelorganisatie terugbetaald (maximum €35), heeft een auto die particulier gedeeld wordt recht 

op een gratis bewonersparkeerkaart en is er een premie van €6.000 voor inwoners die een 

elektrische wagen aankopen om deze daarna te delen. 

Zwijndrecht geeft via een derdebetalersregeling een tegemoetkoming voor een abonnement op De 

Lijn voor al haar bewoners. 86% van de inwoners heeft een abonnement. 
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5. Overzicht acties 

 
Hieronder worden nog eens alle (potentiële) acties opgelijst, telkens met een indicatie van het 

tijdsbestek waarin ze realiseerbaar zijn: 

 Korte termijn: deze actie kan heel snel opgestart worden en kan ook snel resultaat opleveren. 

 Middellange termijn: deze actie kan reeds opgestart worden, maar het zal vermoedelijk één of 
meerdere jaren duren vooraleer het resultaat volledig bereikt wordt. 

 Lange termijn: de eerste stappen dienen nu reeds gezet te worden, maar de brede impact 
van deze actie zal vermoedelijk pas na de volgende legislatuur echt zichtbaar worden. 

 

 

ACTIES TIMING 
  

1. Aanspreekpunt en lokale actie rond gedeelde 
mobiliteit 

   

1.1. Interwaas wil het centrale aanspreekpunt voor 
gedeelde mobiliteit in het Waasland zijn. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas 

1.2. In elke gemeente is er ook één aanspreekpunt 
voor gedeelde mobiliteit, waar zowel de 
verschillende eigen diensten als inwoners en 
stakeholders bij terecht kunnen. 

Korte termijn 2019-2020 Gemeenten en 
steden 

1.3. Interwaas begeleidt gemeenten die 
geïnteresseerd zijn om verder te werken op het 
regionale actieplan en dit een lokale vertaalslag 
te geven. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden // 
Autodelen.net 

1.4. Interwaas en de Wase gemeenten ondertekenen 
de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

2. Mobipunten: multimodaal Waasland  
  

2.1. Interwaas engageert zich om samen met de 
lokale overheden potentiële knooppuntlocaties in 
kaart te brengen om de inplanting van 
mobipunten strategisch te benaderen. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden // Provincie 

2.2. Interwaas overlegt met verschillende actoren 
(bv. De Lijn, aansluiting op vervoersregio’s) voor 
de aansluiting aan mobipunten. 

Middellange 
termijn 

2019-2020 Interwaas // 
Provincie 

2.3. Interwaas werkt samen met partners als Groep 
Intro voor de inrichting en onderhoud van 
mobipunten. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // Groep 
Intro // Provincie 

2.4. Interwaas en de Wase gemeenten gaan samen 
op zoek naar mogelijke locaties voor mobipunten 
op/bij bedrijventerreinen. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden // Provincie 

2.5. In elke deelnemende gemeente worden 
buurtbewoners actief geraadpleegd in het kader 
van extra functies die op het mobipunt moeten 
gerealiseerd worden. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Gemeenten en 
steden 

3. Autodeelsysteem in elke gemeente  
  

3.1. De Wase gemeenten delen het eigen 
gemeentelijk wagenpark of maken gebruik van 
deelwagens voor dienstverplaatsingen. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Gemeenten en 
steden // 
Autodelen.net 

3.2. Interwaas organiseert een behoeftepeiling 
teneinde de interesse voor autodelen, fietsdelen 
en carpoolen te kennen. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Autodelen.net 

3.3. Interwaas werkt samen met de Wase 
gemeenten een erkenningskader voor 
autodeelaanbieders uit. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden // 
Autodelen.net 
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3.4. Interwaas moedigt organisaties aan om hun 
dienstvoertuigen buiten de kantooruren te delen. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Autodelen.net 

3.5. Er wordt een communicatiecampagne 
georganiseerd voor het delen van 
privévoertuigen. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Autodelen.net 

4. Gedeelde mobiliteit staat centraal bij ruimtelijke 
planning 

 
  

4.1. Interwaas engageert zich om verder in te zetten 
op verdichting en nieuwe bouwprojecten in te 
plannen rond knooppunten voor (gedeelde) 
mobiliteit. 

Lange 
termijn 

2019-2024 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

4.2. Interwaas engageert zich om tegen 2024 samen 
met de lokale overheden te werken aan een 
beleidskader voor bouwprojecten (ook sociale 
huisvesting) waarin gedeelde mobiliteit een 
belangrijke rol krijgt. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

4.3. Interwaas kan een faciliterende rol opnemen bij 
de ontwikkeling van nieuwe projecten op het vlak 
van mobiliteit. 

Middellange 
termijn 

2019-2024 Interwaas 

4.4. Interwaas ijvert ervoor om, in samenspraak met 
de gemeenten, in de eigen 
huisvestingsprojecten deze principes toe te 
passen. 

Middellange 
termijn 

2019-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

4.5. Interwaas stimuleert de lokale overheden om 
een parkeerbeleid te voeren waarin gedeelde 
mobiliteit een belangrijke rol krijgt. 

Middellange 
termijn 

2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

4.6. Interwaas bekijkt samen met de gemeenten 
waar er nood is aan nieuwe of extra 
carpoolparkeerplaatsen en hoe de signalisatie 
verbeterd kan worden. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden // Taxistop 

4.7. De Wase gemeenten experimenteren met pilots 
betreffende buurtparkings en autovrije straten. 

Lange 
termijn 

2019-2024 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

4.8. Er worden standplaatsen voor fietsdelen 
voorzien op lokale mobipunten. 

Middellange 
termijn 

2021-2019 Gemeenten en 
steden 

5. Gedeelde mobiliteit bij bedrijven  
  

5.1. Interwaas ondersteunt samen met de Wase 
gemeenten bedrijven(terreinen) om in te zetten 
op duurzaam en gedeeld woon-werkverkeer. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

5.2. Bedrijven maken gebruik van 
deelwagens/deelfietsen voor hun professionele 
verplaatsingen of delen hun wagenpark met de 
omwonenden of met andere (nabijgelegen) 
bedrijven. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Autodelen.net // 
Gemeenten en 
steden 

5.3. Interwaas spoort bedrijven aan om hun 
werknemers te belonen voor duurzaam woon-
werkverkeer. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas 

5.4. Interwaas werkt samen met Taxistop om 
carpoolen bij bedrijven te stimuleren. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Taxistop 

5.5. Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt gemeenten 
via het Milieucontract bij het opstarten van 
carpoolinitiatieven bij bedrijven. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Provincie // 
Gemeenten en 
steden // Taxistop 

6. Elektrische deelwagens en deelfietsen  
  

6.1. Gemeenten die een dienstwagen delen, kiezen 
bij voorkeur voor een elektrische wagen. 

Korte termijn 2019-2020 Gemeenten en 
steden // 
Autodelen.net 

6.2. Interwaas engageert zich om samen met de 
gemeenten de elektrische laadpalen van het 
CPT-plan voor 2019 en 2020 strategisch toe te 
wijzen. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

6.3. Naast de voorziene CPT-laadpunten zullen 
binnen de regio tegen 2024 nog minstens 25 
extra gewone laadpunten (22 kW/u) voorzien 
worden. Daarnaast wordt gekeken om op 

Middellange 
termijn 

2019-2024 Gemeenten en 
steden // Intewaas 
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strategische plaatsen snellaadpalen (50 kW/u) of 
ultrasnellaadpalen (175-350 kW/u) te voorzien. 

6.4. Tegen 2024 moet op minstens 50% van de 
publieke laadpunten een plaats gereserveerd 
worden voor gedeelde mobiliteit. Aan een 
mobipunt is er altijd minstens 1 plaats exclusief 
gereserveerd voor deelwagens. 

Middellange 
termijn 

2021-2024 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

6.5. Interwaas zoekt mee naar mogelijke locaties 
voor minstens 25 publiek-private en private 
laadpunten - bijvoorbeeld bij bedrijven. 

Middellange 
termijn 

2021-2024 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

6.6. Interwaas stelt als doel om tegen 2024 minstens 
30 beveiligde fietslaadpunten in te plannen in 
samenspraak met de gemeenten. 

Middellange 
termijn 

2021-2024 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

6.7. In de Wase gemeenten wordt een experiment 
als Testrijders opgestart. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

6.8. Er wordt door Interwaas naar samenwerking 
gezocht tussen Toerisme Waasland, 
fietshandelaars en aanbieders van fietsdelen. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Toerisme 
Waasland 

6.9. Interwaas bekijkt de mogelijkheid of een initiatief 
als ‘Op Wielekes’ of een Fietsbibliotheek 
mogelijk is in de Wase regio. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Netwerk Bewust 
Verbruiken 

6.10. Interwaas adviseert de lokale overheden met 
betrekking tot een beleid rond fietsdelen.  

Middellange 
termijn 

2019-2024 Interwaas // 
Autodelen.net 

6.11. Aan mobipunten wordt telkens een aanbod van 
deelfietsen voorzien 

Middellange 
termijn 

2019-2024 Interwaas // 
Autodelen.net 

7. Inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten   
  

7.1. Interwaas organiseert informatiesessies voor 
gemeenten, vzw’s en voorzieningen met als 
onderwerp innovatieve vormen van gedeelde 
mobiliteit. 

Middellange 
termijn 

2019-2021 Interwaas // 
Autodelen.net 

7.2. Interwaas organiseert netwerkmomenten waarbij 
potentiële partners elkaar kunnen ontmoeten 
teneinde innovatieve autodeelprojecten op te 
zetten. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas 

7.3. De deelnemende gemeenten onderzoeken op 
welke manier ze de bestaande werking van de 
minder mobiele centrales (MMC) kunnen 
uitbreiden. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Gemeenten en 
steden 

7.4. Er worden enkele AVIRA-projecten (delen van 
rolstoelvriendelijke wagens) georganiseerd in de 
deelnemende gemeenten. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

8. Constante communicatie over gedeelde mobiliteit   
  

8.1. Interwaas ondersteunt de Wase steden en 
gemeenten om promotionele acties uit te voeren, 
bv. informatiemomenten om het aanbod bekend 
te maken, infoavonden rond particulier 
autodelen, promotie van carpoolinitiatieven, 
communicatie i.s.m. verenigingen of bedrijven. 

Korte termijn 2019-2024 Intewaas // 
Gemeenten en 
steden // 
Autodelen.net 

8.2. Interwaas neemt een voorbeeldrol op en deelt 
de eigen dienstwagen buiten de kantooruren. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Autodelen.net 

8.3. De Wase gemeenten nemen een voorbeeldrol 
op en delen een (elektrische) dienstwagen 
buiten de kantooruren. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden // 
Autodelen.net 

8.4. Interwaas en de deelnemende gemeenten 
bestickeren de wagens die ze zelf delen. 

Middellange 
termijn 

2019-2024 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

8.5. De deelnemende gemeenten zetten een 
fietsleasesysteem op voor dienstverplaatsingen. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Gemeenten en 
steden // Interwaas 

8.6. Interwaas en de deelnemende gemeenten 
zetten een carpoolplan op. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden // Taxistop 
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9. Incentives voor mobiliteitsdelers 
   

9.1. Interwaas spoort de Wase lokale overheden aan 
om (een deel van) het (eerste) lidgeld 
(inschrijvingskost of abonnementskost) van een 
autodeelorganisatie terug te betalen aan 
inwoners, organisaties en bedrijven. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

9.2. Interwaas stimuleert de Wase steden en 
gemeenten om gratis/goedkopere deelfiets-
abonnementen uit te delen aan haar inwoners. 

Middellange 
termijn 

2021-2022 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

9.3. Interwaas spoort de Wase lokale overheden aan 
om niet-autobezitters te belonen. 

Korte termijn 2019-2020 Interwaas // 
Gemeenten en 
steden 

9.4. De Wase steden en gemeenten gaan een 
lidmaatschap aan bij autodeelaanbieders die 
actief zijn op hun grondgebied. 

Middellange 
termijn 

2021-2024 Gemeenten en 
steden 
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6. Bijlage  
 

Berekening aantal deelwagens in Waasland tegen 2024 

De eerste centrale doelstelling heeft betrekking op het aantal personenwagens in de Wase regio. Het 

aantal wagens blijft jaar na jaar toenemen (zie Figuur 2). Interwaas heeft de ambitie om die tendens 

te keren en op het einde van de volgende lokale legislatuur 1% minder personenwagens op het 

grondgebied te hebben. Anno 2016 zijn er 137.633 wagens ingeschreven in de tien gemeenten van 

het Waasland. Tegen 2024 zouden dat er 136.257 moeten zijn. Door volop in te zetten op autodelen 

hoeft een afname van het aantal beschikbare wagens geen afname te betekenen van de mobiliteit 

van de Waaslanders. 

 

We vertrekken voor deze berekening van de premisse dat 1 deelwagen 7 privéwagens vervangt. 

Afhankelijk van het type deelwagen zal dat cijfer hoger of lager liggen, maar als gemiddelde is het 

veroorloofd om dit cijfer te hanteren (voor meer duiding zie o.a. de studies van Carplus in het 

Verenigd Koninkrijk
27

 en het onderzoek van het Centre for Transport Studies van het Imperial College 

London
28

). Om tot een totale daling van 1.376 wagens te komen zullen initieel 1.606 privéwagens 

moeten verdwijnen, waarvan dan één op zeven vervangen wordt door een deelwagen. Zo kunnen 

229 Wase deelwagens samen voor 1% minder auto’s zorgen, wat in de doelstellingen werd afgerond 

naar 230. Uiteraard is het wenselijk dat de realiteit deze doelstellingen overstijgt. 

 

Om de doelstelling van 1.376 minder personenwagens in 2024 te behalen zal voornamelijk moeten 

gekeken worden naar particulier autodelen en naar het roundtrip aanbod van autodeelorganisaties. 

Beide types van autodelen waarborgen immers de hoogste vervangingsratio voor privéwagens. Van 

peer-to-peer en free floating autodelen weten we dat deze eerder aanvullend werken, en een minder 

grote impact hebben op het autobezit van de gebruikers. Vandaar dat we voor de prognose van 230 

deelwagens in het Waasland enkel rekening houden met roundtrip en particulier autodelen. We 

verwachten ook een groei van het aantal peer-to-peer en free floating deelwagens, maar deze worden 

als surplus beschouwd. In totaal komen we zo aan 300 deelwagens in het Waasland in 2024. 

 

 
 

Voor bovenstaande prognose baseerden we ons op het aantal deelwagens anno 2018 (zie Tabel 1), 

op de voorziene implementatie van mobipunten in de regio en op de karakteristieken van de 

                                                
27

 Carplus annual survey of car clubs 2016/17 London 
28

 Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities, 2014, SAG report carsharing 
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verschillende gemeenten en steden. Gezien het landelijke karakter van heel wat Wase gemeenten, 

en gezien het feit dat in dergelijke gebieden een grote opportuniteit ligt voor particulier autodelen, 

verwachten we binnen deze categorie van autodelen de grootste groei. Daarnaast zullen aan 

mobipunten vermoedelijk roundtrip deelwagens ingezet worden, wat hun verdere voorziene groei 

verklaart. Ook steden, gemeenten en andere stakeholders die hun eigen wagenpark delen zullen dat 

vooral met een roundtrip systeem doen. Alles samen moet deze groei leiden tot 230 deelwagens en 

een vervanging van meer dan 1.300 privéwagens. 

 

Voor free floating autodelen zien we in het Waasland op korte termijn geen grote toename 

weggelegd. De eerste test in Sint-Niklaas zal moeten uitwijzen wat de toekomst is voor deze vorm 

van autodelen in minder grote steden. Met de komst van zelfrijdende wagens zal het aantal free 

floating deelwagens op lange termijn hoogstwaarschijnlijk wel fors toenemen. Peer-to-peer autodelen 

is, in tegenstelling tot de tegenhanger op de huizenmarkt (Airbnb), nog niet zo gekend in Vlaanderen. 

We vermoeden dat dit de komende jaren wel zal veranderen, zeker als lokale overheden over alle 

vormen van autodelen communiceren. 

 

Berekening aantal mobipunten in het Waasland 

 

Gemeente  Aantal mobipunten aan 
openbaar 
vervoerknooppunten 

Beveren 3 

Kruibeke 2 

Lokeren 3 

Moerbeke 1 

Temse 2 

Sint-Gillis-Waas 1 

Sint-Niklaas 7 

Stekene 1 

Waasmunster 1 

Zwijndrecht 2 

Totaal 23 
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