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Populatie: inwoners vervoerregio Gent

◢ Bevragingsmethode: 

▪ 10’ survey 

▪ Via kanalen van de vervoerregio Gent en diens gemeenten

▪ N=1668

VELDWERK

◢ Onderzoeksperiode: 11 oktober 2021 – 17 januari 2022.

Onderzoeksmethode



STEEKPROEF
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Aalter

Assenede

De Pinte

Deinze

Destelbergen

Eeklo

Evergem

Gavere

Gent

Kaprijke

Laarne

Lievegem

Lochristi

Maldegem

Melle

Merelbeke

Nazareth

Sint-Laureins

Sint-Martens-Latem

Wachtebeke

Wetteren

Zelzate

Zulte

72%

19%

4%

4%

Betaalde job

Gepensioneerd

Inactief, geen student
of gepensioneerde

Scholier/student

24%

34%

27%

15%

16-34

35-49

50-64

65+

43%

56%

1%

Man Vrouw Andere

Steekproefbeschrijving
Geslacht Leeftijd Gemeente

Activiteit

N=1668

Diploma

4% 22%

74%

Laag Midden Hoog

Woont binnen bebouwde kom?

74%
26%

Ja

Nee



7%

93%

Ja

Neen

27%

73%

Ja

Neen

62%

41%

30%

26%

17%

16%

13%

8%

7%

4%

ik werk overdag

ik heb een voltijdse job
buitenshuis

ik doe of deed aan telewerk
door de corona-crisis

ik doe aan telewerk, ook voor de
corona-crisis (1-2 d/week)

ik ben professioneel erg veel
onderweg

ik heb een deeltijdse job
buitenshuis

ik werk in het weekend

ik doe aan telewerk, ook voor de
corona-crisis (3 of meer d/week)

ik werk in ploegverband

ik doe aan nachtarbeid

Steekproefbeschrijving
Hoe en wanneer werkt u? (N=1206, werkend)

N=1668

Rijbewijs

4%

7%

91%

3%

2%

0,5%

6%

Ja, cat. AM (bromfietsen,
max. 25-45 km/u)

Ja, cat. A (motorfietsen)

Ja, cat. B (wagens)

Ja, cat. C (vrachtwagens)

Ja, cat. D (bussen)

Ja, cat. G
(landbouwvoertuigen)

Neen

Lichamelijke of geestelijke 
beperking?

Privé-verplaatsingen met bedrijfswagen? 
(N=1146, werkend en bezit rijbewijs)

Duur verplaatsing woon-werk/ 
woon-school (N=1275, werkend of 

student) 3%
14%

30%
32%

17%
1%
4%

0 - 5 min

5 - 15 min

15 - 30 min

30 - 60 min

1 - 2 uur

> 2 uur

Wisselend

Invloed coronacrisis op 
toekomstige verplaatsingen

48%
36%

28%
10%

Geen invloed

Meer telewerken

Meer online vergaderen

Een andere invloed



BASISBEREIKBAARHEID & MOBILITEITSBELEID



◢ Het decreet is weinig bekend 

bij de bevolking: 

◢ 42% van de bevraagden 

kent het niet

◢ 34% al van gehoord, maar 

kent de inhoud niet

42%

34%

18%

4%

2%

Ik ben niet op de hoogte van het
nieuwe mobiliteitsbeleid

Ik heb ervan gehoord, maar ken de
inhoud niet

Ik heb ervan gehoord en ben
enigszins op de hoogte van de

inhoud

Ik heb ervan gehoord en ken de
inhoud goed

Ik heb ervan gehoord en ken de
inhoud erg goed

In welke mate bent u op de hoogte van het nieuwe mobiliteitsbeleid 
(decreet basisbereikbaarheid)?

N=1668

Mobiliteitsbeleid
Decreet basisbereikbaarheid



◢ 1 op 2 geeft aan te weten in 

welke vervoerregio zijn 

gemeente zit. 
52%

48%

Ja

Nee

Weet u tot welke vervoerregio uw gemeente behoort?

N=1668

Mobiliteitsbeleid
Vervoerregio



1 Bereikbaar 71%
Omtrent de bereikbaarheid van onze steden, dorpen, bedrijventerreinen en attractoren (plaatsen waar veel volk 

samen komt), in het bijzonder met duurzame modi (minst vervuilende verplaatsingen) en georganiseerd op maat van 

de plek. Ook de juiste plek kiezen voor nieuwe ontwikkelingen moet hieraan bijdragen.

2 Attractief 57%

Met deze ambitie willen we inzetten op vlottere en betrouwbaardere verplaatsingen met de fiets en het openbaar 

vervoer, alsook het comfort van deze gebruikers om het gebruik van duurzame vervoerswijzen aantrekkelijk te maken. 

Kwaliteitsvolle en aangenaam ingerichte overstappunten stimuleren combimobiliteit. Hetzelfde geldt voor 

overslagpunten in de logistieke sector.

3 Gezond & veilig 57%
Met deze ambitie stellen we de impact op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersleefbaarheid in kernen en 

verkeersveiligheid te willen minimaliseren. We willen ook een verschuiving naar actieve mobiliteit waarmaken.

4 Inclusief 56%
Iedereen moet gelijkwaardig deel kunnen nemen aan ons mobiliteitssysteem, toegankelijkheid moet gegarandeerd 

zijn, de publieke ruimte moet ingericht zijn op maat van kinderen en ouderen en er moet aandacht zijn voor de 

mobiliteitsnoden van kwetsbaren.

5 Klimaatgezond 54%
Deze ambitie betreft het reduceren van de CO2-uitstoot van de transportsector en het maximaal ontharden en 

vergroenen van de vervoersinfrastructuur.

6 Welvarend 25%
Deelmobiliteit, slimme gebruiksapplicaties, nieuwe vormen van mobiliteit, automatisering van voertuigen, … maken 

duurzame verplaatsingen efficiënter en eenvoudiger. Onze economie groeit op duurzaam bereikbare locaties en de  

vrijgekomen ruimte zetten we in om de steden en dorpen aangenamer te maken.

7 Partnerschap 17%
We zetten in op samenwerkingen binnen en buiten de vervoerregio en werken co-creatief en participatief met alle 

belanghebbenden om met een integraal beleid onze ambities waar te maken. De leden van de vervoerregio nemen 

een voorbeeldrol op en inspireren.

Vervoerregio Gent selecteert 7 ambities voor het Regionaal 
Mobiliteitsplan. Welk van deze vindt u de belangrijkste? 

Mobiliteitsbeleid
Ambities



71%

57%

57%

56%

54%

25%

17%

Hoe scoort de vervoerregio Gent volgens u vandaag op deze ambities?

Ambitie (rangorde belangrijkheid)

N=1668

Mobiliteitsbeleid
Ambities - Score

23%

15%

18%

15%

14%

23%

15%

41%

51%

53%

52%

50%

55%

59%

36%

34%

29%

32%

36%

22%

26%

Bereikbaar (1)

Attractief (2)

Gezond & veilig (3)

Inclusief (4)

Klimaatgezond (5)

Welvarend (6)

Partnerschap (7)

(Zeer) goed Matig (Zeer) slecht

Belang

◢ Op bijna geen enkel ambitie 

scoort de vervoerregio zeer 

goed. 

◢ Op klimaatgezond en 

bereikbaarheid worden de 

minst goeie scores gehaald. 



◢ Er is een soort van 
“onderschatting” van de ambitie 
omwille van het feit dat men 
eigenlijk niet goed weet wat het 
aandeel vandaag is van 
duurzame vervoersmiddelen. 

◢ Nadat men te horen krijgt dat 
dit % vandaag al 40% 
bedraagt, stijgen de ambities. 

◢ Dit maakt duidelijk dat  het 
vanuit beleidsperspectief 
wenselijk is om goed te 
communiceren over de huidige 
realisaties want dat die een 
aanzet geven om het nog 
“beter” te doen op het gebied 
van duurzame verplaatsingen. 

18%

47%

29%

7%

9%

45%

40%

6%

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

2030

2030 (na bekendmaking
vandaag 40%)

Wat is volgens u het aandeel verplaatsingen met duurzame vervoersmiddelen (openbaar 
vervoer, fiets, te voet of deelsystemen) dat behaald kan worden tegen 2030 in de 
vervoerregio Gent?

N=1668

Mobiliteitsbeleid
Duurzame vervoersmiddelen



DILEMMA’S



In het stimuleren van het gebruik van 

duurzame vervoersmiddelen gaat het 

voornamelijk om een ‘mental shift’. 

Mensen moeten eerst overtuigd worden 

hun gedrag aan te passen.

Handhaving aan de hand van 

trajectcontroles en flitspalen zijn nodig 

om de verkeersveiligheid te verhogen.

Om maximaal een modal shift in 

goederenvervoer te bereiken, krijgen 

overslagpunten over water voorrang op 

fietsverbindingen via jaagpaden.

Ik heb liever dat in het centrum (in de 

nabijheid van scholen, ziekenhuizen, 

winkels, diensten, …) het autoverkeer 

vertraagd wordt.

Liever recht op aangepast vervoer voor 

mensen met een geestelijke of 

lichamelijke beperking.

Herlocalisatie van slecht gelegen 

bedrijvigheid is niet realistisch. Waar er 

geen andere optie is, aanvaarden we 

vracht in de buurt van bewoning, maar 

nemen we alle mogelijke milderende 

maatregelen.

Ik wil graag meer comfort en veiligheid 

voor de fietsers in steden en dorpen.

Werken aan een beter verkeer betekent keuzes maken. Wat kiest u? Toon uw 
overtuiging voor een bepaalde keuze aan de hand van de verschillende opties.

N=1668

Dilemma’s (1)
Beter verkeer

37%

35%

25%

21%

21%

21%

19%

32%

30%

27%

23%

28%

28%

18%

17%

17%

26%

16%

24%

18%

39%

9%

10%

14%

23%

16%

21%

13%

5%

8%

9%

16%

11%

12%

11%

Duurzame vervoersmiddelen moeten 
gestimuleerd worden door een groter 

bijkomend aanbod (betere fietspaden, meer 
bussen, meer deelsystemen…).

Om onze wegen verkeersveiliger te maken
moet er fors geïnvesteerd worden in

infrastructuur.

We benutten de jaagpaden maximaal om er
sterke fietspaden van te ontwikkelen.

Ik heb liever dat in het centrum (in de 
nabijheid van scholen, ziekenhuizen, winkels, 

diensten, …) het autoverkeer verminderd 
wordt.

Liever het gewone openbaar vervoer
toegankelijk maken voor mensen met een

geestelijke of lichamelijke beperking.

We zetten in op herlocalisatie van slecht
gelegen bedrijventerreinen. Sommige

bedrijven zijn niet te bereiken zonder tot
overlast voor de omgeving te leiden.

Ik wil graag meer comfortabele en veilige
fietspaden tussen steden en dorpen.

<-<- <- Beide even belangrijk -> ->->

◢ Op sommige aspecten is een 

duurzame trend aanwezig met 

een wens tot verandering (bijv. 

stimuleren door een beter 

aanbod, verkeersveiliger 

maken)



U antwoordde op bovenstaande vraag dat een ‘mental shift’ nodig is om het 
gebruik van duurzame vervoersmiddelen te kunnen stimuleren. Hoe zou u 
anderen proberen overtuigen om hun gedrag aan te passen?

N=238 | Filter: voorkeur mental shift in vraag ‘Duurzame 

vervoersmiddelen moeten gestimuleerd worden door een groter bijkomend aanbod 
(betere fietspaden, meer bussen, meer deelsystemen…).|In het stimuleren van het 
gebruik van duurzame vervoersmiddelen gaat het voornamelijk om een ‘mental shift’. 
Mensen moeten eerst overtuigd worden hun gedrag aan te passen.’

Dilemma’s
Mental shift



Ik wil meer openbaar vervoer 

voor mensen die in steden of 

dorpen wonen.

Ik rij liever met een deel- of 

huurauto.

Ik rij liever met de fiets of per 

bus naar het station.

Het openbaar vervoer is het 

vervoersmiddel van de 

toekomst.

Liever verkeersoverlast 

tegengaan door aanpassingen 

aan bestaande wegen.

Ik heb liever dat dezelfde 

milieuregels gelden over heel 

Vlaanderen.

Werken aan een beter verkeer betekent keuzes maken. Wat kiest u? Toon uw 
overtuiging voor een bepaalde keuze aan de hand van de verschillende opties.

N=1668

Dilemma’s (2)
Beter verkeer

18%

17%

11%

7%

7%

4%

24%

20%

14%

17%

10%

6%

26%

20%

12%

46%

16%

9%

21%

20%

26%

19%

37%

31%

12%

23%

37%

11%

30%

50%

Ik wil dat het openbaar vervoer
ook mensen bedient die

afgelegen en landelijk wonen.

Ik heb liever een eigen tweede
wagen.

Ik rij liever met de eigen auto
naar het station.

De fiets is het vervoersmiddel
van de toekomst.

Liever verkeersoverlast
tegengaan met nieuwe

omleidingswegen.

Ik heb liever dat elke stad zelf 
bepaalt welke auto’s nog 

binnen mogen en welke niet.

<-<- <- Beide even belangrijk -> ->->



BELEIDSKEUZES



◢ Er is een sterke steun voor 

verschillende voorstellen. 

Hieronder leest u een reeks van mogelijke ideeën die kunnen helpen om de 
verkeersproblemen in de Vervoerregio Gent aan te pakken. Hoe denkt u erover?

N=1668

Beleidskeuzes
Ideeën verkeersproblemen

88%

87%

83%

82%

74%

73%

69%

6%

4%

9%

5%

9%

5%

11%

5%

9%

8%

13%

17%

22%

19%

Als we nieuwe ontwikkelingen (zowel wonen als attractoren) willen
inplannen, kiezen we bij voorkeur voor plaatsen die goed ontsloten zijn
met openbaar vervoer of voor plaatsen van waar we vlot met de fiets

tot aan een goed ontsloten openbaar vervoerknooppu

We voorzien zowel veilige fietspaden langs verkeersassen als autoluwe
kwaliteitsfietsroutes als aangename en aantrekkelijke alternatieven voor
fietspaden langs drukke verkeersassen. Zo hebben fietsers steeds de

keuze welk tracé (fietspad langs verkeersas o

We betrekken de transportsector bij beslissingen rond belevering in
onze centra (vb. afsluiten charters).

We zorgen voor verdeelcentra aan de rand van de steden/stedelijke
gebieden. Daar worden goederen geleverd, die verder door een vloot
kleine milieuvriendelijke vervoermiddelen in de stad worden verdeeld.

Dit heet stadsdistributie. Dit kan betekenen dat leve

Een autoluw netwerk (doorgaand verkeer weren en snelheidsregimes
aanpassen) van kwaliteitsfietsroutes dat alle kernen, bedrijventerreinen,
bovenlokale voorzieningen en bovenlokale knopen met elkaar verbindt.

Hoogwaardig openbaar vervoer krijgt altijd voorrang op de auto, ook
waar dit voor de auto een verminderde doorstroming betekent.

We selecteren enkele grote assen waarop regionaal en interlokaal
doorgaand verkeer gebundeld wordt. Kernen die niet langs deze assen
liggen worden ontlast van (regionaal en interlokaal) doorgaand verkeer.

Hiervoor moeten wel op lokaal niveau (circulatie)ma

(Zeer) goed Geen mening (Zeer) slecht

Als we nieuwe ontwikkelingen (zowel wonen als attractoren) 

willen inplannen, kiezen we bij voorkeur voor plaatsen die goed 

ontsloten zijn met openbaar vervoer of voor plaatsen van waar 

we vlot met de fiets tot aan een goed ontsloten openbaar 

vervoerknooppunt kunnen geraken.

We voorzien zowel veilige fietspaden langs verkeersassen als 

autoluwe kwaliteitsfietsroutes als aangename en aantrekkelijke 

alternatieven voor fietspaden langs drukke verkeersassen. Zo 

hebben fietsers steeds de keuze welk tracé (fietspad langs 

verkeersas of autoluw alternatief) ze volgen.

We betrekken de transportsector bij beslissingen rond belevering 

in onze centra (vb. afsluiten charters).

We zorgen voor verdeelcentra aan de rand van de 

steden/stedelijke gebieden. Daar worden goederen geleverd, die 

verder door een vloot kleine milieuvriendelijke vervoermiddelen 

in de stad worden verdeeld. Dit heet stadsdistributie. Dit kan 

betekenen dat leveringen een langere wachttijd vragen.

Een autoluw netwerk (doorgaand verkeer weren en 

snelheidsregimes aanpassen) van kwaliteitsfietsroutes dat alle 

kernen, bedrijventerreinen, bovenlokale voorzieningen en 

bovenlokale knopen met elkaar verbindt.

Hoogwaardig openbaar vervoer krijgt altijd voorrang op de auto, 

ook waar dit voor de auto een verminderde doorstroming 

betekent.

We selecteren enkele grote assen waarop regionaal en interlokaal 

doorgaand verkeer gebundeld wordt. Kernen die niet langs deze 

assen liggen worden ontlast van (regionaal en interlokaal) 

doorgaand verkeer. Hiervoor moeten wel op lokaal niveau 

(circulatie)maatregelen getroffen worden om doorgaand verkeer 

naast deze assen te weren en ontmoedigen.



◢ Meer fietspaden, meer 

fietsstallingen en deze 

aanleggen verder van de 

wegen zal volgens de 

deelnemers het meest impact 

hebben om te kiezen voor de 

fiets als vervoersmiddel. 

◢ Aanbod stuurt hier dus 

eveneens te dele de vraag (het 

potentiële gebruik)

59%

40%

39%

31%

29%

28%

16%

15%

13%

11%

10%

8%

Meer fietspaden in het algemeen

Meer fietsstallingen in het algemeen waar ik mijn fiets veilig 
kan achterlaten (camerabewaking, fietskluizen, …)

De fietspaden verder weg van het autoverkeer aanleggen
(minder fijn stof)

Meer fietssnelwegen

Meer controle op hinderlijk gemotoriseerd verkeer (snelheid, 
te dicht voorbij steken, parkeren op fietspaden, …)

Fietsstallingen aan haltes van openbaar vervoer waar ik mijn 
fiets veilig kan achterlaten (camerabewaking, fietskluizen, …)

Meer fietsstraten (auto’s blijven achter fietsers, maximale 
snelheid 30km/h)

Gratis reparatiepunten of plaatsen waar je je banden kunt
laten oppompen

Meer of grotere fietszones in het centrum van de gemeente

Meer deelfietsen aan trein-, tram- en busstations

Meer goedgelegen fietsstallingen in het centrum

Meer laadpunten voor elektrische fietsen

Welke beleidskeuzes zouden de meeste impact hebben om voor de 
fiets als vervoersmiddel te kiezen? Duid hieronder uw top 3 aan.

N=1668

Beleidskeuzes
Fiets



◢ Een hogere frequentie en 

betaalbaarheid staan in de top 

2

◢ Ook de stiptheid wordt 

aangehaald (al kan dat ook 

een imago probleem zijn). 

57%

48%

47%

26%

21%

17%

17%

16%

15%

15%

9%

7%

5%

Een hogere frequentie/kortere wachttijden

Betere stiptheid en betrouwbaarheid

Goedkoper openbaar vervoer

Aparte busbanen zodat bussen niet gehinderd worden door de
rest van het verkeer en de bus voorrang heeft op wagens

Ticketintegratie faciliteren (afstemming tarieven trein, bus, 
deelfiets, één ticket per traject…)

Verkeersbeïnvloeding (voorrang openbaar vervoer aan bv
stoplichten)

Real-time informatie aan de halte

Real-time informatie beschikbaar maken in één app of website
voor alle modi

Meer hoppinpunten (een overstapplaats waar verschillende
vervoersmodi samenkomen)

Meer haltes/stopplaatsen

Toegankelijke haltes en voertuigen

Aanvullende diensten aanbieden op hoppinpunten 
(fietsherstelling, carpoolparking…)

Minder haltes/stopplaatsen (bijdrage tot betere stiptheid en
betrouwbaarheid)

Welke beleidskeuzes zouden de meeste impact hebben om voor het openbaar 
vervoer als vervoersmiddel te kiezen? Duid hieronder uw top 3 aan.

N=1668

Beleidskeuzes
Openbaar vervoer



◢ De sleutel tot minder 

autoverkeer ligt volgens de 

deelnemers bij een frequenter 

en betrouwbaarder openbaar 

vervoer en veiligere 

fietsverbindingen. 

◢ Bijna 4 op 10 is eveneens 

voorstander van het afschaffen 

van bedrijfswagens of 

tankkaarten. 

69%

50%

37%

20%

19%

19%

19%

15%

13%

10%

9%

8%

7%

7%

Frequenter en betrouwbaarder openbaar vervoer

Veiligere fietsverbindingen

Afschaffen bedrijfswagens of tankkaarten

Multifunctionele overstappunten waar je terecht kan voor
dagelijkse voorzieningen

Rekeningrijden

Eigen busbanen voor de bussen op de gewestwegen waardoor
de auto op de tweede plaats komt te staan

Een aanbod van deelfietsen aan haltes van trein/tram/bus om
te kunnen gebruiken als natransport tot aan de bestemming

Autoluwe gebieden

Testcampagnes om andere vervoerswijzen te proberen

Sensibiliseringscampagnes

Spitsheffing

Hogere benzineprijzen

Hogere parkeertarieven op de bestemming

Minder parkeerplaatsen voorzien op bestemmingen

Welke beleidskeuzes zouden het meeste impact hebben zodat u de auto 
minder zou nemen? Duid hieronder uw top 3 aan.

N=1668

Beleidskeuzes
Minder auto



EIGEN VERPLAATSINGEN



◢ Voor 6 op de 10 werkenden is 

de auto (nog steeds) een 

vervoermiddel i.f.v. woon-werk 

verplaatsingen. 

◢ Toch scoren ook de 

(elektrische) fiets en de trein 

hoog.

60%

34%

24%

23%

15%

9%

6%

2%

Auto

Fiets / Elektrische step

Trein

Elektrische fiets

Te voet

Bus

Tram / Metro

Bromfiets / motor

Kunt u voor elk type verplaatsing aangeven welk vervoermiddel u gebruikt om 
er te geraken? Er zijn meerdere antwoorden per activiteit mogelijk.
Woon-werk verplaatsingen

N=1190 | Filter: werkend

Verplaatsingen
Woon-werk



◢ Ook voor werkgerelateerde

verplaatsingen is voor 64% de 

auto (nog steeds) een 

vervoermiddel. 

◢ Toch scoren ook de 

(elektrische) fiets en de trein 

hoog.

64%

29%

26%

22%

19%

11%

9%

2%

Auto

Trein

Fiets / Elektrische step

Te voet

Elektrische fiets

Tram / Metro

Bus

Bromfiets / motor

Kunt u voor elk type verplaatsing aangeven welk vervoermiddel u gebruikt om 
er te geraken? Er zijn meerdere antwoorden per activiteit mogelijk.
Werk gerelateerde verplaatsingen

N=1205 | Filter: werkend

Verplaatsingen
Werk gerelateerd



72%

42%

36%

31%

30%

27%

27%

26%

26%

14%

32%

De totale reis zou veel langer
duren

Ik combineer verschillende
verplaatsingen

De combinatie van verschillende
vervoersmodi is omslachtig

Het openbaar vervoer is niet
betrouwbaar genoeg

De weersomstandigheden zijn vaak
te slecht

De auto is gewoon makkelijker

Ik wil het comfort van mijn auto
niet opgeven

Het openbaar vervoer is niet stipt
genoeg

Ik heb geen zin om bezweet op
mijn bestemming toe te komen

Het is moeilijk om er piekfijn uit te
zien als ik niet met de auto reis

Andere

◢ 56% van de deelnemers die 

de auto gebruikt voor woon-

werk verkeer of werk 

gerelateerde verplaatsingen 

zou dit liever met een ander 

vervoersmiddel doen. 

◢ 30% behoudt de wagen met 

als belangrijkste motivatie dat 

de totale reistijd anders te veel 

zou toenemen. 

56%

29%

15%

Ja

Nee

Ik weet het
niet

U gaf aan dat u woon-werk 
verplaatsingen en/of werk 
gerelateerde verplaatsingen met 
de auto doet. Zou u deze 
verplaatsingen liever met een 
andere vervoersmiddel, of een 
combinatie van vervoersmiddelen 
doen indien dat mogelijk was?

N=854 | Filter: gebruikt auto voor woon-werk en/of 
werk gerelateerde verplaatsingen

Verplaatsingen
Werk: andere vervoersmiddelen

Waarom niet?

N=247



◢ De gewone fiets wordt gezien 

als bruikbaar voor minder dan 

10km. Vanaf dan komt de 

elektrische fiets op de 1ste

plaats. 
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18%
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17%
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0-5 km

6-10 km

11-20km

21 km of meer

Gewone fiets

Elektrische fiets

Niet alle verplaatsingen kan u makkelijk met de fiets doen, bijvoorbeeld omdat de 
afstand te ver is. Wat vindt u de maximale, maar nog steeds aangename afstand voor 
een verplaatsing met de fiets?

N=1668

Verplaatsingen
Afstand fiets



◢ 80% heeft nog nooit gebruik 

gemaakt van een deelsysteem 

voor auto’s of fietsen

◢ Net geen 20% al wel. 

◢ 1 op 2 kent dat zelf niet en  

kent niemand die dat doet. 

Deze systemen zijn dus nog 

erg onbekend. 

Heeft u wel eens gebruik gemaakt van een deelsysteem voor auto’s of fietsen, of kent u 
iemand in uw directe omgeving (familie of vriendenkring) die hiervan gebruik maakt?

Voorbeelden van deelauto: Cambio, Partago, …
Voorbeelden van deelfietsen: Blue-bike, Mobit, …

N=1668

Verplaatsingen
Deelsystemen

19%

34%

51%

Ja, ik maakte hier zelf al gebruik van

Ja, ik ken mensen in mijn directe
omgeving die hier gebruik van maakten

Nee
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