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Voorwoord

Helmut Paris
Verkeerspsycholoog -
voor het Vlaamse Ministerie 
van Transport

Als verkeerspsycholoog in dienst van het Vlaamse departement voor 
Mobiliteit en Openbare werken, houd ik me gewoonlijk bezig met de 
verkeersveiligheid.Better: Ik hoor je zeggen : schoenmaker, blijf bij je 
leest.
En dat is waar, waarom zou ik u moeten vertellen over duurzame 
mobiliteit?
Het antwoord is heel simpel: de doelen voor de verkeersveiligheid en 
de duurzame mobiliteit kunnen alleen worden bereikt door middel van 
een gedragsverandering.
De weggebruiker bepaalt zelf hoe gevaarlijk de situatie op de weg 
is. Zonder de medewerking van weggebruikers kunnen wij op lange 
termijn het aantal verkeersslachtoffers niet laten dalen. 
We kunnen natuurlijk vooruitgang boeken door maatregelen te nemen 
die directe invloed hebben op de lokale veiligheid (centrum alleen 
toegankelijk voor voetgangers, fietspaden, veerboten...). We zouden 
de strafvordering op een indirectere manier kunnen aanpakken. Op die 
manier bevorderen we preventief het reisgedrag van de mensen. Zo 
kunnen we de gewenste positieve effecten op het individuele reisgedrag 
bereiken. Wat mij betreft is de tweede optie het meest duurzaam.
Laten we duidelijk zijn: tegenwoordig krijgen de mensen de hele 
dag een enorme hoeveelheid informatie en externe triggers voor de 
kiezen. Dag in, dag uit moeten ze vele beslissingen nemen, vaak alleen. 
Over het algemeen is de belangrijke informatie voor het nemen van 
de beslissing er niet op het juiste moment. En als die informatie wel 
voorhanden is, hebben de mensen vaak geen tijd om de voors en 
tegens van elke beslissing tegen elkaar af te wegen. Zo kunnen we 
denken dat de meeste dagelijkse beslissingen automatisch door 
zeer efficiënte en functionele menselijke processen die ons helpen 
om ons leven te leiden worden genomen. En hoewel het individuele 
besluitvormingsproces niet direct invloed heeft op onze mobiliteit, is 
de impact op ons reisgedrag en de manier waarop we ons verplaatsen 
(vervoermiddelen, gewoonten) wel aanzienlijk.
Als iemand van de ene naar de andere stad moet om bijvoorbeeld een 
baan te krijgen en er rijdt geen bus, dan heeft de weggebruiker weinig 
keus tussen de verschillende vervoermiddelen. Een ander voorbeeld: 
als u zich ziek voelt en u naar de dokter moet, dan wilt u wellicht 
niet onder de mensen zijn en heeft u liever dat iemand u met de auto 
(bijvoorbeeld een taxi) brengt - of er nu wel of geen bus rijdt.
Uit deze voorbeelden blijkt dat de keuze voor een bepaald vervoermiddel 
wordt beïnvloed door allerlei persoonlijke omstandigheden.
Met andere woorden: de gedragsverandering ten behoeve van een 
duurzamer vervoermiddel wordt bepaald door de mogelijkheid om de 
mensen alternatieven (vervangende oplossingen) te bieden. Anders is 
de keus snel gemaakt. Uiteraard is dat is echter niet voldoende. 
Het succes hangt af van de beschikbare alternatieven en in hoeverre 
die passen bij onze leefstijl. Als we bijvoorbeeld een bedrijfsleider 
willen overhalen om zijn auto thuis te laten en de bus te nemen, zal het 
waarschijnlijk nodig zijn om de buslijn anders in te richten. Het is dan 
ook nutteloos om mensen in een bepaalde richting te dwingen om hun 
gedrag te veranderen als de duurzame mobiliteit niet aantrekkelijker is 

2 Seas Magazine Page 3



geworden (Stimuleren versus sanctioneren).
Bovendien kost het aanbieden van alternatieven geld. De keuzes 
moeten dus weloverwogen zijn. Als besloten is om te investeren, 
is de steun van de bevolking onmisbaar. We komen niet ver als de 
mensen geen gebruik gaan maken van de aangeboden alternatieven. 
In de eerste plaats blijkt hieruit dat we moeten blijven uitleggen, soms 
zelfs onderwijzen, om de mensen de waarde van de alternatieve 
vervoermiddelen te laten inzien, zodat iedereen er zijn of haar voordeel 
mee kan doen. De beste manier om dit te doen is door de middelen 
die het best werken te promoten zodat we kunnen profiteren van de 
aantrekkelijke effecten.
Tijdens het congres van de Eco²Mobility cluster bleek dat, terwijl 
burgers steeds meer verwachten van de vervangende oplossingen 
op maat en aangepast aan hun behoeften, de ontwikkeling van de 
infrastructuur en de gestandaardiseerde vervoeroplossingen voor een 
groot deel van de mensen niet meer afdoende zijn.
Om de ontwikkeling van de actieve vervoermiddelen en de overgang 
te stimuleren, kan effectief overheidsbeleid worden opgesteld dat de 
mensen helpt de juiste keus te maken voor zichzelf, maar ook voor de 
gemeenschap.
Steeds meer publieke en privéorganisaties passen baanbrekende 
strategieën toe om de gewenste gedragsverandering te versnellen, of 
dat nu op burgers, weggebruikers of consumenten gericht is.

Zonder twijfel is het tijdens deze seminar van de cluster, over het werk 
van het afgelopen jaar, gelukt om de vertegenwoordigers van de vier 
deelnemende landen - Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais), Engeland (ZW, 
ZO, O), België (Vlaanderen) en Nederland (zuidelijke kustprovincies) - 
nieuwe ideeën aan te reiken ter bevordering van de gedragsverandering 
en te leren hoe de ideeën kunnen worden toegepast, door internationale 
kennis en gezamenlijke methodes uit te wisselen.
Mijn conclusie is simpel: de burgers zorgen zelf voor de verandering. 
Laten we met z’n allen de ingeslagen weg voortzetten en steeds meer 
mensen bereiken met het concept van duurzame mobiliteit. 
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Verkeerspsycholoog -
voor het Vlaamse Ministerie 
van Transport



IntroductIE 

clustersituatie
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Het mobiliteitsbeleid werd lang gezien als bouwer van infrastructuur, wordt bemoeilijkt 
door de investeringen en de gevolgen van de economische crisis (die ook gevolgen 
heeft voor de weggebruikers), alsook milieuremmingen en gelijkheid van de gebieden, 
die moeten worden meegenomen in bij het opnieuw vaststellen van de doelen.
De ontwikkeling van de metropool leidt tot ongelijkheid in de gebieden. Om dit tegen 
te gaan, lijken de nieuwe openbare aanpak hiertegen onmisbaar. Hierbij moet geen 
enkele groep worden uitgesloten, ook de economisch en sociaal meest kwetsbare 
groepen niet. 

De Eco²Mobility cluster doet 
een poging om de maatschappij 
met betrekking tot mobiliteit 
anders te laten denken, door 
zich te baseren op de resultaten 
van andere Europese projecten, 
die vooral waren gericht op de 
toegankelijkheid en de ontwikkeling 
van duurzame vervoermiddelen. 
Het partnerschap dat voor de 
Eco²Mobility cluster is aangegaan, 

is dus gebaseerd op innovatieve 
elementen die moeten leiden tot 
nieuwe mobiliteitsstrategieën. 
Door twee universiteiten (Breda en 
Plymouth), twee Planbureaus, een 
beweging voor duurzame mobiliteit 
en enkele Departementen, Regio’s 
en agglomeraties de handen ineen 
te laten slaan, is het partnerschap 
Eco²Mobility van overwegend 
openbare organisaties 

ontstaan. Alle deelnemers zijn 
gemotiveerd om hun beleid aan 
te passen om zo de bestaande 
infrastructuur beter te benutten 
en toegankelijker te maken 
voor steeds meer verschillende 
gebruikers die andere behoeften 
en verwachtingen hebben.
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Deze fase vraagt veel voorbereiding. 
Een aantal vergaderingen werden 
gehouden om het partnerschap 
te sluiten (vertegenwoordiging 
van de vier leden van het 
INTERREG programma «het 2 
Zeeën-programma»), maar ook 
om de gezamenlijke doelen van 
de cluster te definiëren. Dat 
was stap 1. Aan de hand van 
de resultaten van de Europese 
projecten van het partnerschap 
kon de aanpak van de Eco²Mobility 
cluster worden opgesteld. 
Dankzij deze resultaten, vooral 
van Nisto, Bike Friendly Cities 
of van CBOOPSD, vooral gericht 
op alternatieve vervoermiddelen 
voor de auto en de wensen van 
de gebruiker, konden we tot de 
volgende vraagstellingen komen: 
Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat de verschillende gebruikers, 

met name de meest kwetsbare, 
mobieler kunnen worden door de 
alternatieve vervoermiddelen voor 
de auto te gebruiken? 
Hoe komen we af van het idee dat 
er infrastructuur moet worden 
gebouwd om mensen meer gebruik 
te laten maken van het vervoer? 
Hoe kan het overheidsbeleid voor 
mobiliteit worden aangepast om 
de individuele gedragsverandering 
te bevorderen die moet leiden tot 
meer collectief gebruik van de 
beschikbare vervoermiddelen?

Dit jaar stonden deze drie vragen 
bij het werk van de Eco²Mobility 
cluster centraal. Op bijeenkomsten 
en gesprekken konden we 
van gedachten wisselen over 
de mogelijke aanpak, om de 
verschillende doelgroepen door 
middel van duurzame mobiliteit 

mobieler te maken. 

De keuze voor slechts drie 
doelgroepen om ecomobiliteit 
onder de aandacht te brengen 
komt voort uit de gezamenlijke wil 
om voor elke doelgroep geschikt 
beleid op te stellen. Bij het bepalen 
van de drie doelgroepen keken we 
allereerst naar de jongeren. Zij zijn 
de volwassenen van morgen en 
het is onmisbaar om te weten wat 
de alternatieve vervoermiddelen 
zijn om ze te kunnen gebruiken. 
Vervolgens keken we naar de 
toeristen. Omdat zij veel reizen, is 
het belangrijk om hen bewust te 
maken van de mogelijkheden: door 
het toeristische en recreatieve 
vervoer aan te passen, kan 
het effect op de uitstoot van 
broeikasgassen of opstoppingen 
aanzienlijk zijn. Ten slotte hebben 
we gekeken naar de meest 
kwetsbare mensen. Zij voelen 
de gevolgen van de ongelijkheid 
direct. De ongelijkheid wordt 
vergroot door de economische 
crisis en de hegemonie van de 
auto, terwijl ze ervan afhankelijk 
zijn om (weer) deel te nemen aan 
de maatschappij, of dit nu op 
professioneel, sociaal of cultureel 
vlak is.

Nadat we de doelgroepen hadden 
bepaald, hebben de partners van 
Eco²Mobility voor elk van deze 
doelgroepen bijeenkomsten 
georganiseerd. Het doel van deze 
workshops was dus ‘s ochtends 
het uitwisselen van informatie 
over de drie probleemstellingen 
van de doelgroepen ten opzichte 
van de mobiliteit. Zo konden ‘s 
middags de resultaten van de 
Europese projecten van de cluster 
worden aangedragen als mogelijke 
oplossingen voor de problemen. 
Een groot aantal experts, 

ECO²MOBility CluStEr PArtNErSChAP

Formele Partners :
Pas-de-Calais County Council
Kent County Council
Mobiel 21
Université de Breda (NHTV)
SWSAL : Transport and mobility organization on the sidelines of 
the University of Plymouth
Agency Planning and Development of Saint-Omer Region
Agency Planning and Development of Boulogne sur mer
District Council of Boulonnais

Geassocieerde Partners :
Norfolk County Council
Hampshire County Council
Cyclopark : not profit organization of bike promotion
Province of East Flanders
Provine of West Flanders
Municipality of Eindhoven
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professionals en onderzoekers 
hebben op de workshops 
gesproken. De inhoud van de 
workshops was daarom van hoge 
kwaliteit: sommige voorstellen 
waren zeer innovatief, waardoor 
de best practices van ecomobiliteit 
kon worden bepaald. Begrip 
voor de nationale situaties, zeer 
verschillend in Europa, en voor de 
openbare aanpak, konden op deze 
manier worden vergemakkelijkt. 
Bovendien werden er concrete 
voorbeelden gegeven waarbij de 
internationale gesprekken werden 
bevorderd. Hierdoor konden 
een aantal actiepunten worden 
bepaald, de een nog belangrijker 
dan de ander, die specifiek op elke 
doelgroep gericht waren.

Het werk werd concreet door de 
samenstelling van een gids waarin 
de resultaten van de Europese 
projecten werden opgenomen 
in de vorm best practices van 
ecomobiliteit, aangepast aan 
een of meer doelgroepen van de 
cluster. 
De «inspiratieboek» moet 
deze passende maatregelen 
verspreiden. Daarnaast wordt 
dankzij de Inspiratiebundel 
het gebruik van alternatieve 
vervoermiddelen bevorderd. Er 
werden fiches uitgedeeld aan 
de mensen die dicht bij deze 
doelgroepen staan waarin staat 
wat het doel is en waarmee het 
contact met mensen die er al 
gebruik van hebben gemaakt 
wordt bevorderd. 

De publicatie «Ecomobiliteit: 
opstap naar verandering» geeft een 
algemeen beeld en heeft tot doel het 
werk van de cluster met de actuele 
Europese mobiliteitssituatie te 
verbinden en de uitdaging voor het 
overheidsbeleid door effectiviteit 

en efficiëntie van de steunpunten 
voor de bevolking te zoeken.
In eerste instantie wordt de 
balans opgemaakt van belangrijke 
ontwikkelingen met betrekking tot 
de Europese mobiliteitssituatie. 
Nieuwe hedendaagse uitdagingen 
worden bepaald. In tweede 
instantie wordt de diversiteit 
van de doelgroepen naar voren 
gebracht om te kunnen voorzien in 
de behoeften en hun verband met 
de mobiliteit onder de aandacht 
te brengen. In derde instantie 
worden oplossingen aangedragen 
die de vervoersproblemen van 
elke doelgroep moeten oplossen. 
Deze oplossingen komen uit de 
gids met best practices die naar 
aanleiding van de workshops is 
samengesteld. In vierde instantie 

worden de concepten en begrippen 
van de verandering aangedragen. 
Daarnaast wordt getracht de 
gedragsaanpak als concrete 
actiepunten aangedragen die 
essentieel zijn voor de ontwikkeling 
van het mobiliteitsbeleid. In 
laatste instantie wordt deze 
publicatie afgesloten door de 
lessen die geleerd zijn op een rijtje 
te zetten voor de toekomstige 
ontwikkeling van het vernieuwde 
overheidsbeleid. 
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HooFdStuK 1 

Mobiliteits
situatie

De beschrijving van de hedendaagse mobiliteitssituatie lijkt een onmisbare inleiding, 
door het belang van het onderwerp voor de levensstandaard van de inwoners, maar 
ook om de ongelijkheid die door de hegemonie van de auto wordt veroorzaakt aan de 
kaak te stellen. De kern van dit deel belicht de gesprekken tijdens de ontmoetingen 
tussen de partners van de cluster en de beschikbare Europese bibliografie over dit 
onderwerp.

Onderscheidend 
beleid voor 
territoriale 
ontwikkeling

Transport en mobiliteit zijn van 
belang voor de economie en de 
gemeenschap. Ze kunnen worden 
verdeeld over drie schalen:
- wereldwijd gaat het om de 
ontwikkeling van de internationale 
gesprekken en de handel in de 
Europese «havenhubs» en de 

gegroeide landsgrenzen;
- Op Europese en regionale schaal 
gaat het om de internationale, 
goede en regelmatige 
(hogesnelheidslijn of vliegtuig) 
verbindingen tussen steden.
- Op lokale schaal in de gebieden 
die ver van steden liggen, moet 
de toegang tot snel vervoer en 
betere diensten de ongelijkheid 
terugdringen, maar dit is duur.

Naast de kwesties van concurrentie 
en territoriale aantrekkelijkheid 

bepaalt de mogelijkheid om 
zich te verplaatsen mede de 
levensstandaard van mensen. 
Of dit nu voor werk, diensten of 
vrije tijd is, de bevolking wil graag 
mobiel zijn. In een geglobaliseerde 
wereld leidt de productieve 
specialisatie van de metropolen 
tot een concentratie van werk 
en diensten, en een geleidelijke 
vergroting van de afstand tussen 
school en werk en reizen die in 
verband staan met de behoeften 
die steeds diverser worden.
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De heersende 
automobielindustrie 
die ongelijkheid in de 
hand werkt 

Na tientallen jaren positieve 
ontwikkeling voor de auto-industrie 
is het aantal auto’s per gezin nog 
verder gestegen als reactie op de 
ontwikkeling van de gebieden, 
beïnvloed door investeringsbeleid 
voor infrastructuur. Sinds de 
jaren ‘70 zijn niet alleen het 
aantal auto’s en het aantal 
wegen toegenomen, maar ook de 
communicatiemiddelen en het 
aantal autoritten. Aan het begin 
van de 21ste eeuw leek er in 
westerse landen een daling te zien 
en in sommige landen zelfs een 
stagnatie. Uit deze constatering 
blijken twee grenzen voor de 
ontwikkeling van de gemeenschap 
die bijna «geheel gemotoriseerd» 
was.

De mobiliteit en de 
handel is in de Eu-
ropese Unie toegeno-
men: in vijftien jaar 
tijd (vanaf 1995), zijn 
het aantal reizen met 
25% toegenomen en de 
handel met 35%.

Bron : 
http://lewebpedagogique.
com/bac-premiere/
mobilites-flux-et-reseaux-
de-communication-dans-
la-mondialisation/

In 1907 reden er 
25.000 auto’s en in 
1914 waren dit er al 
500.000. Net voor de 
Tweede Wereldoorlog 
reden er 50 miljoen en 
in 1975 300 miljoen. In 
2007 reden er 900 mil-
joen exemplaren rond.

Bron: Alternatives 
economies

Aantal auto’s, per regio NutS 2 en de ontwikkeling 2005-12

Lidstaten 2012 autobezit Autobezit 2005-12
veranderende

BE 489 + 4,6%
FR 519 + 0,9 %
PB 503 +10,3 %
RU 471 - 0,8 %

Total 2 mers 496 + 4 %

Modale verdeling van het totaal aantal reizen in de vier landen van de zone 2 zeeën

Auto Bus Trein
2 mers 
States

2012 1991-2012 
evolutie in 

punten

2012 1991-2012 
evolutie in 

punten

2012 1991-2012 
evolutie in 

punten
BE 80,4 % -3,40 12,4 % 2,30 7,1 % 1,00
FR 85,1 % 0,00 5,4 % -0,70 9,5 % 0,70
PB 88,2 % 2,90 3,0 % -2,60 8,8 % -0,30
RU 86,0 % -2,20 5,8 % -1,00 8,2 % 3,20

Total 2 mers 84,9 % -0,67 6,7 % -0,50 8,4 % 1,15

Bron : Eurostat

*Aantal auto’s in het bezit van parti-
culieren per 1.000 inwoners in 2012,
** % Globale schommeling van het 
aantal auto’s tussen 2005-2012
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Modale verdeling van het intracommunautaire toeristische vervoer van passagiers in 2010

73,7 % : car

8,2 % : air

0,6 % : maritime

7,7 % : rail

7,9 % : bus/coach

1,9 % : PtW

De eerste grens is economisch. 
Door de economische crisis, de 
stijgende olieprijs en de explosie 
van de onderhoudskosten voor 
de auto zijn de autogebruikers 
verdeeld in twee groepen: zij die het 
kunnen betalen en zij die dat niet 
meer kunnen. De gevolgen van de 
economische crisis (werkloosheid, 
minder koopkracht, verlaging van 
de overheidssteun...) en steeds 
hoger wordende reiskosten 
leiden tot een «schaareffect»: de 
ongelijkheid tussen metropolen 
die internationaal concurreren en 
omliggende gebieden die geen 
alternatief openbaar vervoer 
hebben, neemt toe. Door deze 
verdeling worden bepaalde 
doelgroepen uitgesloten als je kijkt 
naar hun mobiliteit.

Duurzame mobiliteit, 
voor iedereen een 
oplossing

De tweede grens aan de «geheel 
gemotoriseerde» gemeenschap 
zit hem in de ontwikkeling van 
de alternatieve vervoermiddelen 
die een diversiteit van 
vervoermiddelen teweeg brengt. 
Deze ontwikkeling, die vooral vanaf 
2000 opkwam, en de opkomst 
van duurzame ontwikkeling bij 
het opzetten van de ruimtelijke 
ordening en overheidsbeleid 
dragen oplossingen aan voor de 
problemen die ontstaan door de 
hegemonie van de auto-industrie.

u De transportsystemen hebben 
verschillende negatieve gevolgen 
gehad voor verschillende dingen: 

de infrastructuur, vooral de 
snelste verbindingen waar het 
moeilijkste door te komen is, 
heeft geleid tot minder ruimte 
voor fauna en mensen in de stad. 
Het landschap verandert direct of 
indirect (horizonvervuiling door 
reclameborden van bedrijven aan 
de rand van de stad).

➢u Als de vraag groter is dan de 
capaciteit, ontstaan er files die 
leiden tot vervuiling. Door het asfalt 
kan water niet goed weglopen en 
de gassen uit het verkeer vervuilen 
het water. Het verkeer heeft geleid 
tot geluidsoverlast op een plek of 
verspreid. Het raakt steeds meer 
mensen.

u Het verkeer draagt bij aan 
de luchtvervuiling, zowel in de 
openlucht als in openbare ruimtes 
voor verkeer (parkeergarages, 
tunnels...). De gevolgen van 
vervuiling als gevolg van auto’s 
voor de gezondheid hebben 
geleid tot meer belangrijk 
onderzoek naar epidemieën. In het 
verkeer gebeuren vaak dodelijke 
ongelukken en de campagnes 
tegen verkeersonveiligheid of 
agressief rijgedrag staan constant 
op de agenda van de lokale 
overheden van gebieden waar veel 
auto’s zijn.

Tussen 1990 en 2010 zijn de consumentenuitgaven 
voor de auto in Frankrijk gestegen van 80 miljard euro 
tot meer dan 131 miljard euro (+64%). Het jaarlijks 
budget van een Frans gezin met auto voor de auto is 
5700 euro. In 20 jaar tijd is het budget met 22% geste-
gen. De jaarlijkse uitgaven voor het gebruik van de 
auto (brandstof, onderhoud, reparatie, vervangende 
onderdelen en andere diensten) zijn in 20 jaar tijd 
gestegen van 2700 euro tot 3800 euro.

Bron : Eurostat
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➢u Personen- en goederenvervoer 
kosten veel brandstof en de olie is 
de belangrijkste energieleverancier 
voor vervoermiddelen. Doordat 
olie slechts in een paar landen, 
die in slecht begaanbaar gebied 
liggen, wordt geproduceerd, 
is de afhankelijkheid van olie 
op zich al een probleem. Veel 
experts voorzien een piek in de 
olieproductie (pick oil) terwijl de 
vraag naar olie gelijk groeit met 
de groei van het aantal auto’s in 
opkomende landen. Het is ook een 
wereldwijd milieuprobleem, want 
de verbranding van olie leidt tot 
klimaatverandering en bijkomend 
broeikaseffect.
Fragmenten uit het Witboek van 
de Europese Commissie: «Werken 
aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem» 

In elk groot gemotoriseerd 
gebied in de wereld gelden 
normen voor de luchtkwaliteit 
en veiligheidsnormen voor de 
verhandelde auto’s en er zijn vaak 
speciale financiële maatregelen 
voor de brandstofprijzen om 
het gebruik te ontmoedigen 
(prijsverhoging), terwijl er steeds 
meer campagnes komen ter 
bevordering van milieuvriendelijk 
vervoer dat de gebruikelijke 
middelen moet gaan vervangen.

Op lokaal niveau worden met het 
beleid voor ruimtelijke ordening 
steeds vaker de milieuvriendelijkere 
vervoermiddelen gepromoot 
(lopen, fiets, openbaar vervoer). 
De straten moeten weer gezellig 
worden, door het gebruik van 
de auto en gemotoriseerde 
voertuigen op twee wielen te 

ontmoedigen. De mobiliteit kan 
op zo op verschillende manieren 
worden beïnvloed: 
- direct (delen van het wegennet, 
subsidies voor openbaar vervoer, 
bevordering van carpoolen, 
parkeercontroles, tol, autovrije 
dagen, etc.) of de rol van mensen 
(Plan de déplacement entreprise in 
Frankrijk, bijvoorbeeld) 
- indirect door de stedelijke 
dichtheid of de «samenhangende 
stad» te bevorderen om te 
voorkomen dat deze gebieden, die 
het gebruik van de auto in de hand 
werken groter worden; ook wel 
bekend als «verstedelijking».

Met dit project moest het gebruik van de fiets in 
de stad als duurzaam vervoermiddel, goed voor 
de gezondheid en leuk. Hiervoor moest dit ver-
voermiddel aantrekkelijker worden gemaakt en 
moesten het materiaal en de diensten worden 
aangepast in de steden van de zone 2 zeeën. 
De partners hebben verschillende projecten 
opgezet die zijn aangepast aan de lokale beper-
kingen, om te voorzien in de verkeersbehoeften, 
fietsenstalling, verbetering van de gezondheid en 
diensten voor de ontwikkeling van het gebruik van 
de fiets. 
➢u Tijdens feestelijke evenementen, zoals de «Bike 
parades» kon het gebruik van de fiets worden 
bevorderd. Ze werden in ieder meewerkend dorp 
georganiseerd en waren een groot succes.
➢u Nieuwe fietspaden, nieuwe diensten zoals de 
ov-fiets, fietscentra met meerdere diensten, etc. 
zijn door de partners in het leven geroepen.
➢u Gedurende het hele project zijn er op scholen 

workshops georganiseerd om kinderen bewust te 
maken van het gebruik van de fiets. Er zijn inter-
nationale partnerschappen aangegaan tussen 
Sustrans (UK) en Neufchâtel-Hardelot (FR) voor 
fietsworkshops; en jongeren uit Southend (UK) die 
in Middelburg (NL) zijn gaan fietsen, etc.
➢u De strategische gids is met medewerking van 
alle partners samengesteld http://community.
bikefriendlycities.eu/page/index.html/_/gene-
ral-policy/handbooks-bike-friendly-cities-r11. 
Deze praktische gids is beschikbaar in het Frans, 
Engels en Nederlands.
Het partnerschap bestond uit negen partners 
uit vier landen van de zone 2 zeeën (waaronder 
Boulogne sur Mer développement Côte d’Opale 
(BDCO) en Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais (CAB)) en de leidende stad was het 
Nederlandse Middelburg.
Voor meer informatie: www.bikefriendlycities.eu

BiKE FriENDly CitiES (iNtErrEG iVA het 2 Zeeën-programma, 
mei 2011-september 2014)
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Doelstellingen :
1. Plannen en opstellen van een vervoersnetwerk 
«Ecologische groene wegen» om de economische 
groei te ondersteunen en meer keuzemogelijkhe-
den te creëren voor alle inwoners en bezoekers 
van Kent en het Noorden om woon- en werkver-
keer samen te voegen, geheel in lijn met duurzame 
en gezonde vervoermiddelen (fietsen, lopen en 
paardrijden);
2. Ontwikkelen van de expertise en het strategisch 
partnerschap op alle onderzoeksgebieden van de 
«groene wegen»: de ontwikkeling, de toepassing 
en de promotie, gebaseerd op de uitwisseling van 
ervaring en Europese best practices;
3. De lokale gemeenschap betrekken bij de ruim-
telijke ordening van de veelzijdige en alternatieve 
vervoersnetwerken en -middelen.

➢u Het onderzoek is gedaan onder groepen ge-
bruikers, het grote publiek en de partners over de 
manier waarop de bevolking wordt geïnformeerd 
en de «groene» netwerken die worden gebruikt. 
Er is ook een onderzoek naar de verbindingen en 
het gemak van de huidige netwerken gedaan om 
te bepalen waar het openbaar vervoer nog kan 
worden verbeterd.
➢u Netwerk van best practices voor het leren 
gebruiken van de «groene» wegen: Seminars, 
gesprekken en workshops zijn georganiseerd. 

Iedere partij en de professionals zijn betrokken 
bij elke fase van het onderzoek, de planning, de 
invoering, het gebruik en de promotie, etc. van 
de «groene» wegen, met als belangrijkste doel de 
gehandicapten en bejaarden beter bij de promo-
tiecampagnes en duurzame vrijetijdsactiviteiten te 
betrekken. Een gids met de beste maatregelen is 
opgesteld en gepubliceerd.
➢u Ontwikkeling van het netwerk van «groene 
wegen» - Er zijn nieuwe routes gekomen en de 
bestaande routes zijn versterkt om de toegang van 
de lokale inwoners te verbeteren en meer loop- en 
fietsroutes te kunnen bieden aan bezoekers.
➢u Promotie-informatie - Er is een marke-
tingstrategie ontwikkeld en toegepast door middel 
van on- en offline campagnes om het gebruik van 
het netwerk van «groene wegen» te laten toene-
men en de lokale economie te stimuleren.

Leider : Kent County Council, 3 Engelse partners - 
Tonbridge and Malling Borough Council, Medway 
Valley Countryside Partnership (met de Environ-
ment Agency), 2 Franse partners - Département 
du Nord (CGN), Comité Départemental du Tou-
risme du Nord (CDT).

GrEENWAyS (iNtErrEG iii A Programma trans-Manche, 2005-2007)
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HooFdStuK 2 

Verschillende 
doelgroepen

voor mobiliteit

Nadat de mobiliteitssituatie uiteengezet is, is het belangrijk de diversiteit van de vraag 
uiteen te zetten. De ongelijkheid ten opzichte van de mogelijkheid zich te verplaatsen 
voor de verschillende doelgroepen vragen antwoord van de lokale overheden die 
moeten worden aangepast om effectief te worden. Dit deel bestaat uit verslagen van 
de drie georganiseerde workshops tijdens het eerste kwartaal van 2014. Het moet de 
specifieke verbanden tussen de doelgroepen en de mobiliteit en de noodzaak van een 
openbare aanpak belichten. Zo kan de toegankelijkheid van de diensten voor iedere 
groep worden bevorderd.

Een veranderende 
openbare aanpak

In Frankrijk is het thema 
«gebruikers» vaak vanuit 
sociologische hoek bekeken: de 
gesprekken bij het loket werden 
geanalyseerd. Aan de hand van de 
geleidelijke dematerialisatie kon de 
rol van de lokale overheden worden 
herbekeken en kon modernisering 

in gang worden gezet die de 
inhoud en voorwaarden voor nieuw 
overheidsingrijpen beïnvloedt.

In Engeland staat de deelname van 
de gebruikers vaak in verband met 
het begrip «participatieregering». 
Deze visie op de regering, die 
tot doel heeft een grote groep 
verschillende deelnemers 
(vooral de gebruikers) bij de 
besluitvorming te betrekken, roept 

vragen op. Er is weinig participatie 
van het publiek. Dat blijkt uit de lage 
opkomst bij de nationale en lokale 
verkiezingen. We kunnen ons 
dus afvragen hoe alle betrokken 
partijen een actieve rol kunnen 
spelen. Daarnaast is de vraag hoe 
het betrekken van de gebruikers 
bij het besluitvormingsproces een 
positief signaal kan afgeven aan 
het publiek.



In België is mobiliteit een 
regionale verantwoordelijkheid. 
In Vlaanderen wordt een 
participatieproces georganiseerd 
bij het opstellen van een nieuw 
mobiliteitsplan. Er is ook een 
mobiliteitsraad bestaande 
uit vertegenwoordigers van 
reizigersorganisaties, werknemers 
en werkgevers. De burgers zijn er 
niet direct bij betrokken, zelfs niet 
als de organisaties hun meningen 
vertegenwoordigen.
In steden en gemeenten 
is er de Gemeentelijke 
begeleidingscommissie (GBC) 
die zich bezighouden met de 
ontwikkeling en invoering van het 
lokale mobiliteitsplan. De leden 
van de commissie worden door 
de gemeenteraad gekozen. De 
organisaties en burgers mogen 
lid zijn van de commissie, maar 
zij hebben geen stemrecht. In de 
gemeentelijke verordening wordt 
bepaald dat de lokale autoriteiten 
de participatie moeten organiseren 
om beleid op te stellen, in te voeren 
en te evalueren. De gemeentes 
hebben lokale burgerraden die 
kunnen worden geraadpleegd. 
Hun relevantie en hun invloed 
variëren per gemeente.

De Nederlandse 
gebruikersparticipatie moet 
samenvallen met de sociale 
voorzieningen en solidariteit, 
die afhankelijk zijn van lokale 
overheden, gebaseerd op wil en/
of lokaal beleid. Desondanks is 
de democratische participatie 
voor de high infra-projecten (van 
de regering en provinciale staten) 
bereikt.
Er bestaat echter geen enkele 
verplichting voor lokale overheden 
om de inwoners of gebruikers te 
betrekken bij het uitvoeren van 
lokale projecten. Er bestaan echter 
al heel lang belangengroepen in 

Nederland waardoor het gros van 
de lokale overheden de lokale 
partners bij het participatieproces 
betrekken. In de jaren ‘80 kwam 
het fietsen op. Belangengroepen 
hebben zich ingezet voor het 
afbakenen van kinderzones in 
dertigkilometerzones met borden 
met schokkende teksten als «Stop 
met het vermoorden van onze 
kinderen». 
Tegenwoordig is het 
participatieproces in Nederland 
een vrijwel vast onderdeel van 
de lokale politiek. Als de lokale 
overheden vergeten de betrokken 
partijen te betrekken, slaan 
inwoners en detaillisten de handen 
ineen om het proces naar nieuw 
beleid of een nieuwe beslissing te 
beïnvloeden.

De overgang van werken vanuit 
aanbod naar werken vanuit vraag, 
waarbij de openbare diensten 
naar de gebruikers luisteren en 
kunnen worden aangepast aan de 
verwachtingen van de gebruikers, 
suggereert een maatschappij 
van denken en doen (publieke 
marketing, kwaliteitstesten, 
doeltreffende communicatie) 
waarbij de gebruiker centraal 
staat. De gebruiker moet bij het 
verbeteren van de service worden 
betrokken. Daarnaast moeten 
er methodes worden gevonden 
waarmee de behoeften van de 
gebruikers met betrekking tot de 

geleverde diensten kan worden 
begrepen.

Er zijn verschillende doelgroepen 
binnen de groep gebruikers 
van openbare diensten. Deze 
doelgroepen zijn onder te verdelen 
volgens de aangeboden diensten: 
u Gezondheidszorg, huishoudelijke 
hulp => hulpbehoevende ouderen, 
gehandicapten 
u Opvang, PMI, school en 
buitenschools => kinderen, gezin, 
jeugd 
u Sociale dienstverlening, werk 
en lokale ontwikkeling => opnieuw 
integrerende mensen 

Er zijn niet alleen deze 
doelgroepen, maar ook kwetsbare 
gebruikers die moeilijk toegang tot 
de diensten krijgen of niet kunnen 
lezen wat ze moeten doen. De 
belangen en de behoeften van de 
doelgroepen voor gespecialiseerde 
diensten of huishoudens die het 
moeilijk hebben moeten worden 
meegewogen bij het verbeteren 
van de openbare dienstverlening. 
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Door voor de sector nieuwe 
technieken voor onderzoek, 
dienstplanning en marketing te 
gebruiken hebben de partners 
samengewerkt om de behoeften 
van gemeenten en gebieden 
te begrijpen. Hiervoor werd 
software gebruikt om gebruikers 
te profileren en in segmenten 
te verdelen, in kaart te brengen 
en het meten van de toegang 
tot openbare voorzieningen. De 
partners konden bepalen waar 
en hoe de diensten moeten 
worden geleverd. De in kaart 
gebrachte behoeftes konden 
vervolgens worden gebruikt om 
langetermijneffecten van nieuwe 

middelen te bepalen en de 
uitgaven en nieuwe overheidsin-
vesteringen te verantwoorden. 

De partners hebben de volgende 
oplossingen gevonden voor 
de toegankelijkheid van de 
diensten:
u het bieden van makkelijke 
toegang voor iedereen (platform 
Bougéco.com)
u het verbeteren van coherentie 
van bestaande diensten (ge-
biedsanalyse voor aanleg van 
zwembaden
u het bieden van effectieve 
openbare dienstverlening (on-
derzoeksmethode behoeften)

u het aanpassen van openbare 
diensten om de toegang voor de 
verschillende doelgroepen, met 
name de moeilijk bereikbare, te 
verzekeren (voorspellend onde-
rzoek naar een multifunctioneel 
huis op het platteland)

Leider : Kent CC ; 14 Engelse 
partners (Kent & Medway), 4 
Franse partners (waaronder de 
Conseil général du Pas-de-Ca-
lais en l’AUDRSO).
http://www.acces-publics62.fr/

CBOOPSD (iNtErrEG iV A 2 seas, 2008-2011): 

Rekening houden 
met verschillende 
doelgroepen ten 
opzichte van 
mobiliteit

Niet iedereen heeft dezelfde 
mogelijkheden om te profiteren 
van het aanbod. De ongelijkheid 
in het vervoer is erg belangrijk, 
omdat het vervoer een 
belangrijke plaats inneemt in de 
maatschappij. De ongelijkheid 
is op verschillende gebieden 
zichtbaar : handelingen (wat de 
mensen doen), capaciteiten (wat 
mensen kunnen), verplichtingen 
(wat mensen moeten doen).
Het toerisme wordt bemoeilijkt 
doordat er te weinig financiële 
en culturele middelen zijn. In het 
dagelijks leven moeten mensen 
tot steeds meer mobiliteit in 
staat zijn, omdat de werklocatie 
en de activiteitenlocaties over 
verschillende gebieden verdeeld 

zijn. Deze activiteiten worden 
soms georganiseerd als het 
openbaar vervoer niet meer rijdt, 
etc. Fysieke, psychologische, 
cognitieve, sociale of economische 
ongemakken (we hebben het over 
de toegang voor mensen met een 
handicap) kunnen mogelijkheden 
om gebruik te maken van de 
beschikbare middelen en het 
voldoen aan verplichtingen (zoals 
het zoeken naar werk) beperken.
Om deze redenen wordt er 
nagedacht over het recht op 
vervoer om te vechten tegen 
uitsluiting. Aan de andere kant 
spreekt men van reizende elite als 
men mensen bedoelt die altijd en 
overal gebruik kunnen maken van 
de diensten.

iedere categorie gebruikers 
heeft in het dagelijks leven 
andere behoeften op het 
gebied van mobiliteit : snelheid 
voor werkverkeer en logistiek 
(leveringen, veiligheid...), comfort 
en betrouwbaarheid voor het 

woon-werkverkeer (openbaar 
vervoer op middellange afstand), 
gebruiksgemak voor de toegang 
tot de diensten in het dagelijkse 
leven (lopen, tweewielers, 
autootjes voor korte afstanden).

De voorziening in de 
vervoersbehoeftes hangt af 
van verschillende factoren : 
pertinentie van het vervoermiddel, 
het aantal mensen in de stad: de 
doorstroom van het verkeer heeft 
een grote toegevoegde waarde 
(parkeertarieven en tarieven 
voor snelle vervoermiddelen), 
ontwikkeling van het openbaar 
vervoer in dichtbevolkte grote 
steden, beveiliging van de wijk 
om het lopen, milieuvriendelijke 
vervoermiddelen, tweewielers 
en gedeelde auto’s in minder 
dichtbevolkte gebieden...

Project



Doelstellingen :
1. De kwaliteit van het duur-
zame plattelandstoerisme in 
Kent en Nord-Pas-de-Calais 
sterker profileren en het aan-
tal toeristen in en tussen deze 
regio’s verhogen. 
2. De kwaliteit, de middelen en 
de verspreiding van alle pro-
motiemateriaal die duurzaam 
toerisme in Kent en Nord-Pas-
de-Calais commercialiseren: 
wandelen, buitenritten te paard 
en fietstochten. 
3. Terugvallen op samen op-
gestelde strategieën (gericht 
op fysieke en landschapsver-
beteringen en betere informa-
tievoorziening) met als doel de 
verbetering van mogelijkheden 
om vrijetijdsactiviteiten te 
beoefenen door de informele 
campagnes gericht op per-
sonen die te maken hebben met 
ongelijkheid ten opzichte van 
het aanbod, met name gehandi-
capten.

u Promotie / marketing / TIC 
- Een volledig marketingplan is 
opgesteld, toegepast, met een 

verspreidingsplan voor de pu-
blicatie in het Engels en Frans, 
aangevuld met een Wandelfes-
tival in Kent en de lancering van 
een nieuwe website met een 
online database.

➢u ➢Gesprekken – Technische 
uitwisselingsbezoeken in 
Frankrijk en in Kent hebben 
geleid tot een gecoördineerde 
aanpak met ontwikkelingsbi-
jeenkomsten en een website 
als naslagwerk voor alle acti-
viteiten van de projectgroep. 
Een onderzoek met GPS van 
het openbare wegennet en de 
opleiding van het personeel zijn 
ook gestart.

u ➢Welkom bezoeker - Het ops-
tellen en in gebruik nemen van 
lokale kaarten in «Alle talen» 
zodat de buitenlandse bezoe-
kers door middel van picto-
grammen toegang krijgen tot de 
lokale diensten. Plaatsing van 
bewegwijzering in «Alle talen» 
(toegang voor buitenlandse be-
zoekers door middel van picto-
grammen). Cursussen voor het 

personeel/uitwisselingsbezoek

u ➢Meer resultaten :
- Aanleg van een off-road par-
cours in Tonbridge, West Kent
- Openbare raadpleging, bi-
jeenkomsten / workshops en 
verspreiding van enquêtes
- Samenstelling en publicatie 
van de gids «Access for all -be-
leid voor iedereen» 
- Publicatie van de database 
voor de inclusieve conceptie
- Onderzoek en ontwikkeling 
van de uitwisselingsbijeen-
komsten voor groepen gehandi-
capten
- Bewustmakingsbijeenkomsten 
en bijeenkomsten die mensen 
zelfstandiger moeten maken 
voor gehandicapten

Leider : Kent County Council, 3 
Engelse partners - Tonbridge 
and Malling Borough Council, 
The Sensory Trust, Countryside 
Agency, 2 Franse partners - Co-
mité Départemental du Tou-
risme du Nord (CDT), Syndicat 
Mixte du Parc Naturel Régional 
des Caps en Marais d’Opale

ACCESS FOr All (iNtErrEG iii Programma trans-Manche, 2003-2005)
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Rekening houden 
met verschillende 
gebieden ten 
opzichte van 
mobiliteit

Naast de verschillende 
gebruikersprofielen die 
verschillende behoeften per dienst 
beïnvloeden, is het gebied ook een 

bepalende factor die mee moet 
wegen bij het brainstormen. De 
tegenstelling stedelijk/platteland 
biedt een samenvatting van de 
denkwijzes die anders zijn dan 
wat we doen in deze gebieden. 
De afwijkende demografische 
ontwikkeling tussen stedelijke 
gebieden (vooral stagnerend of 
dalend) en plattelandsgebieden 
(vaak stijgend) versterkt de 
gebiedsproblemen die verschillend 

zijn in de agglomeraties en kleine 
dorpjes. In stedelijk gebied leidt 
de ontwikkeling van voorstedelijk 
gebied tot een veroudering van de 
bevolking in de steden. Hierdoor 
wordt de stad minder aantrekkelijk 
voor jonge gezinnen. Hierbij komen 
arme stedelijke gebieden. Vaak een 
soort enclave die de mobiliteit van 
de inwoners beperkt. De openbare 
diensten krijgen te maken met de 
vergrijzing van de bevolking terwijl 

Project
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Het doel van dit project was het 
ontwikkelen van een manier 
om de mobiliteitsprojecten te 
evalueren volgens de volgende 
criteria: de milieukwaliteit, de 
economie, de tevredenheid van 
de consument, de mobiliteit en 
de veiligheid. 
Het invoeren van dit beleid werd 
op de volgende manier inge-
voerd:
1. Ontwikkeling van een evalua-
tiemethodologie voor de pilots 
van de partners van het project
2. Evaluatie van deze pilots 
3. Toepassen van demonstratie-
projecten 

4. Gebruik van de resultaten 
voor het maken van een da-
tabase
 
Gedurende het hele project 
kwamen lokale partijen samen 
tijdens workshops die in de 
samenwerkende regio’s werden 
georganiseerd ter bewustma-
king van het project en om de 
resultaten ervan te verzamelen. 
Tijdens deze workshops werd 
de manier waarop beslissingen 
worden genomen die met meer-
dere mensen moeten worden 
genomen en aan verschillende 
criteria moeten voldoen.

In Bologne-sur-Mer kon het 
project van Rivages Propres 
genaamd «Cycléco» worden 
gestart: verhuurservice van 
fietsen en elektrische fietsen.

Het partnerschap bestond uit 
zeven partners uit Frankrijk, 
Engeland, België, Nederland en 
Duitsland (waaronder BDCO, 
Mobiel 21 en NHTV) en de leider 
was de regio Nordhessen in 
Duitsland.
Voor meer informatie: http://
www.nisto-project.eu/

NiStO, iNtErrEG iVB ENO (januari 2012 – december 2015) 

er steeds meer behoeftes voor 
de jongere generatie die wordt 
geraakt door de crisis.
In afgelegen gebieden zijn er 
verschillen tussen plekken waar 
de bevolking groeit, waardoor er 
diensten moeten komen om aan de 
eisen van de bewoners, die steeds 
dichterbij de stedelijke gebieden 
komen, te voldoen. Bovendien 
verandert het gebied door een 

gebrek aan materieel en juiste 
woningen. In deze gebieden is het 
moeilijk om toegankelijke diensten 
te creëren vanwege geldgebrek en 
het kleine aantal gebruikers.

Het is nodig om rekening te 
houden met de grootte van het 
gebied en vooral om de gebieden 
aantrekkelijker te maken, omdat 
zo de problemen in kaart worden 

gebracht. Hierdoor kunnen de 
gebruikersprofielen worden 
opgemaakt aan de hand waarvan 
verbeteringen kunnen komen. 
Dankzij de verbeteringen kan het 
lokale systeem worden aangepast 
en kan het toegankelijk en nuttig 
worden voor alle inwoners van de 
gebieden.

De ontwikkeling van de digitale 
informatiediensten biedt nieuwe 
perspectieven om de gebiedskennis 
en structurerende diensten alsook 
de toegangsmiddelen beschikbaar 
te stellen. Het internet versterkt de 
communicatie en interactie tussen 
de openbare dienstverlening en 
de gebruiker, maar we moeten 
niet vergeten dat een deel van de 
bevolking nog altijd geen toegang 
heeft.
Desondanks is het essentieel dat 
de eerder genoemde diversiteit 
van de doelgroepen mee te 

laten wegen. Of het nu om de 
capaciteiten of behoeften van 
de doelgroepen gaat, de eisen 
van de doelgroepen worden 
steeds complexer. Hiervoor zijn 
aangepaste diensten nodig. Het 
feit dat de behoeften veranderen 
leidt tot nieuw onderzoek naar 
manieren om in die behoeften te 
voorzien.

Project



HooFdStuK 3 

de juiste 
handelingen 
voor iedere 
doelgroep 
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Tijdens de drie workshops speciaal voor de doelgroepen (buitengesloten personen, 
toeristen en jongeren) is veel werk verricht. Dankzij de inhoud van deze evenementen 
konden de specifieke mobiliteitsproblemen van elke doelgroep in kaart worden 
gebracht (door experts op elk gebied en mensen die met de doelgroepen werken erbij 
te betrekken). Vervolgens konden er oplossingen worden aangedragen en daar zijn de 
Europese projecten uit voortgekomen. Uit het verslag van deze gesprekken blijkt de 
vooruitgang die door de cluster geboekt is ten opzichte van de situatie en het belang 
van duurzaam vervoer voor iedere doelgroep. Aan de hand van twee voorbeelden van 
best practices voor elke doelgroep kan iedere resultaat worden aangevuld met concrete 
gevallen. Alle bepaalde best practices staan op http://eco2mobility.pasdecalais.fr/ . Er 
zullen regelmatig nieuwe bestanden aan worden toegevoegd.

« Mobiliteit en Sociale 
Integratie » - Gent - 
20 maart 2014

Het is relevant om vragen te stellen 
over de sociale integratie op 
Europees niveau omdat de aanpak 

in elk land heel verschillend is, 
terwijl de belangen vergelijkbaar 
zijn. In Frankrijk wordt voorrang 
gegeven aan individuele 
gemotoriseerde voertuigen, 
terwijl dat in Engeland eerder het 
openbaar vervoer is en in België en 
Nederland de fiets. 

De vervoersarmoede in het 
vervoer wordt veroorzaakt 
door persoonlijke en materiële 
problemen. De vergelijking van 
de ene situatie met de andere 
leidt tot een waardeoordeel 
(bijvoorbeeld: dit gebied heeft niet 
veel ontwikkeling ten opzichte van 
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het andere gebied) en tegelijkertijd 
bepaalt de functionele realiteit of 
mensen van de diensten gebruik 
kunnen maken of niet (bijvoorbeeld: 
als de inwoner geen vervoermiddel 
heeft om boodschappen te doen, 
terwijl hij in een moeilijke situatie 
zit). 
Driekwart van de Franse, Belgische 
en Engelse huishoudens heeft 
minimaal een auto. Het beleid 
richtte zich lang op dit deel van 
de bevolking, terwijl mensen die 
niets hebben vaak in (economisch 
of sociaal, etc.) moeilijke 
situaties zitten. Het is echter de 
afgelopen jaren gebleken dat een 
maatschappij met veel auto’s een 
slechte impact heeft op het milieu 
en de mensen. Zo staat de armoede 
in het transport in verband met 
toegang tot diensten en werk, 
kosten voor het huishoudelijk 
budget, sociale impact wat 
gezondheid betreft (in verband 
met inactiviteit en vervuiling) en 
onderzoek naar ongelukken.
We moeten dus proberen het 
vervoer voor iedereen toegankelijk 
te maken, op een financieel 
acceptabele manier en rekening 
houdend met het milieu.
Uit de gedeelde ervaringen van 

de partners van Eco²Mobility 
blijkt dat er verschillende en 
concrete oplossingen bestaan. 
Het openbaar vervoer in Frankrijk 
kent verschillende tarieven voor 
werkzoekenden, ouderen en 
jongeren. Bovendien zijn er speciale 
diensten voor gehandicapten. In 
Nederland zijn er initiatieven om 
fietsen beschikbaar te stellen aan 
gezinnen in moeilijke situaties, 
studenten en ouderen. In België 
zijn experimenten voor het 
begeleiden van deze doelgroepen. 
Er zijn tests met mensen die een 
verstandelijke handicap hebben 
om hen gerust te stellen en de 
bestemming toegankelijk te 

maken, of om ouderen te leren 
hoe ze gebruik moeten maken 
van het openbaar vervoer zodat 
ze later ambassadeurs kunnen 
worden. In het Verenigd Koninkrijk 
leidt de toegang van jongeren tot 
onderwijs en werk tot discussies 
in de raad, beschikbaarstelling van 
vervoerbewijzen of voertuigen om 
te reizen.
Er zitten echter twee moeilijkheden 
aan deze initiatieven: het gaat 
aan de ene kant vaak vooral om 
eenmalige gerichte acties en aan 
de andere kant de nauwelijkse of 
zeer moeilijke toepassing van deze 
oplossingen door de doelgroepen.

testgebied : Flandres et Bruxelles/Belgique
Betreffend project : STEER Program
Betreffende partners : Mobiel 21

Het doel van het project «OV-ambassadeurs» 
(ATC) is het bewustmaken van ouderen in Vlaan-
deren en Brussel van het belang van duurzaam 
vervoer en om hen aan te zetten tot een leefstijl 
die minder afhankelijk is van de auto door hen 
gezellig openbaar vervoer te bieden.
u Vrijwilligers zijn opgeleid en kunnen het open-
baar vervoer uitstekend gebruiken. Deze ambas-

sadeurs proberen dus hun medemens bewust te 
maken. Tijdens workshops krijgen de ouderen 
meer informatie over het openbaar vervoer en 
testen ze de voorwerpen die nuttig zijn voor de 
reis per bus, trein, tram en/of metro.
u De ouderen raken op die manier gewend aan het 
openbaar vervoer en zijn langer mobiel door hun 
verkregen autonomie. 
=> De kracht van het project is de peer-to-peer-
aanpak: de workshops zijn georganiseerd door en 
voor ouderen (vaak in samenwerking met oude-
renclubs en -verenigingen).

OV-AMBASSADEurS VAN hEt OPENBAAr VErVOErBonne pratique
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testgebied : Audomarois/France
Betreffend project : CBOOPSD (2008-2011)/
INTERREG programma «het 2 Zeeën-programma» 
Betreffende partners : Conseil général du 
Pas-de-Calais, AuDrSO, CASO

Naar aanleiding van de geconstateerde ontevre-
denheid ten aanzien van de vervoerdiensten in 
het gebied en met name de constatering van de 
gebrekkige informatievoorziening is dit op poten 
gezet. Het idee van een centraal vervoerpunt in het 
hele gebied is ontstaan en uitgewerkt door mid-
del van een unieke website met informatie over 
vervoermiddelen: 
u door de informatie over openbaar vervoer (trein, 
stadsbus, streekbus, vervoer op aanvraag...): 
haltes, aangepaste diensten, schoolvervoer...
u door online de route te kunnen berekenen, door 
het aanbieden van oplossingen die trein, bus, 
lopen of de fiets met elkaar verbinden en waarvoor 
het carpoolen een goed alternatief biedt als deze 
middelen niet beschikbaar zijn.
u In oktober 2013 kwam de app voor smart-
phones om de interactie met de gebruiker te 

verbeteren. Bij noodweer, stakingen of ongelukken 
wordt de gebruiker met een berichtje gewaar-
schuwd. 
=>Dit multimodale informatieplatform moet de 
inwoners van het gebied voorzien van informa-
tie, maar er is ook gedacht aan mensen die geen 
toegang hebben tot internet of die ver wonen van 
het vervoer. Alle gebruikersgroepen (ouderen, inte-
grerende personen, jongeren) zijn bewustgemaakt 
van de site door specifiek werk met de groepen. 
Alle openbare diensten zijn verwerkt op deze site 
(het is niet nodig om het adres te kennen) om het 
gebruiksgemak te vergroten en adequaat in te 
kunnen spelen op de behoeftes van de gebrui-
kers. Bovendien heeft een partnerschap tussen 
de gemeentes en de openbare dienstverleners in 
het gebied geleid tot meer dan 70 verkooppunten 
voor het publiek, die zo in het hele gebied toegang 
hebben tot de informatie.

MultiMODAAl iNFOrMAtiEPlAtFOrM BOuGECO.COM

«Mobiliteit en 
Toerisme » - Breda - 
15 mei 2014

De overgrote meerderheid van de 
toeristen reist in eigen land en dan 
het liefst met de auto. In de plannen 
voor 2020 staat daarnaast dat 
het aantal trajecten moet worden 
verhoogd, met een toename van het 
luchtverkeer. De impact van deze 
reizen op de klimaatverandering is 
een probleem voor het duurzaam 
toerisme. Uit een analyse van 
meerdere bestemmingen aan de 
hand van het «triple P-model: 
People Planet Profit» blijkt dat het 
erg moeilijk is om deze aspecten 
met elkaar te verbinden. 

De mobiliteit van de toeristen 
wordt bekeken vanuit twee 
hoeken: de toegankelijkheid van de 
bestemming en de wandelingen op 
de bestemming zelf. Wat toegang 
betreft draaien de initiatieven ten 
behoeve van een duurzamere 
mobiliteit draaien vooral om het 
openbaar vervoer en wat wandelen 
betreft meer om fietsen. Zo bestaan 
er tussen vliegvelden en hotels 
vaak pendeldiensten, sommige 
regio’s bieden een soortgelijke 
dienst vanaf de stations. In het 
Verenigd Koninkrijk zijn de kleine 
treinverbindingen dynamischer 
gemaakt om naar het platteland te 
kunnen, terwijl er in Frankrijk een 
aantrekkelijk gereduceerd tarief 
geldt voor bepaalde weekends om 

naar de zee, de bergen of naar het 
platteland te gaan. Carpoolen kan 
ook een oplossing zijn.
Als je toch alleen met de auto 
op de bestemming kunt komen, 
wordt er geprobeerd te voorkomen 
dat de toerist zijn auto ter 
plekke moet gebruiken. Er zijn 
initiatieven om duurzaam vervoer 
een echte attractie te maken. Zo 
hebben gebieden als Brabant 
in Nederland met «routebureau 
Brabant» en Kent in het Verenigd 
Koninkrijk met «Explore Kent» 
veel gewerkt om routes uit te 
zetten voor fietsers, wandelaars, 
ruiters, mountainbikers en 
pleziervaarders door simpele, 
complete en toegankelijke 
informatie te bieden. In sommige 

Bonne pratique
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regio’s zijn er bussen waarin 
fietsen mee kunnen. Mensen 
kunnen dan naar vertrekpunten 
van fietstochten, zoals in Brabant, 
of om bij bepaalde stukken 
van de «groene» fietsroutes te 
stoppen, zoals in de Finistère 
in Frankrijk. In België is dit type 
initiatief er ook: «fietstoerisme» 
van restauratie en slaapplaatsen 
«Bed + Bike». Andere initiatieven 

hebben een gecombineerd 
of voorkeurstarieven voor de 
vervoermiddelen en de toeristische 
trekpleisters die bezocht worden 
(dierentuin, museum, festival, etc.).
Het belang van alle partners 
van de Cluster is dat de keus 
voor duurzamere mobiliteit 
voor toeristen wordt gemaakt 
omdat het makkelijk is en niet 
omdat het verplicht is. Er zijn 

meerdere factoren, zoals de best 
mogelijke informatieverspreiding, 
de nodige samenwerking tussen 
de belanghebbenden en de door 
de TIC geboden mogelijkheden 
voor innovatieve en aantrekkelijke 
oplossingen.

testgebied : Brabant/Pays-Bas
Betreffende partners : Provincie de Noord-
Brabant 

Het Routebureau Brabant biedt een innovatieve, 
herkenbare en leuke selectie aan recreatieroutes 
voor fietsers, voetgangers, ruiters, mountainbikers 
en pleziervaarders. 
u De routes worden nationaal erkend sinds 
de inzet van het partnerschap om de routes in 
Brabant te ontwikkelen bijdraagt aan de econo-
mische ontwikkeling van de provincie.
u Er worden innovatieve producten en vrijeti-

jdsroutes gemaakt door het partnerschap. De 
homogeniteit wordt gegarandeerd door de signa-
lering en de routes. 
u Goede internationale verbindingen en de 
ontwikkeling van uitstekend beleid maken deel uit 
van het partnerschap.
=> Het belang van deze actie zit hem in de veel-
zijdigheid van de geïntegreerde milieuvriendelijke 
vervoermiddelen en in de homogeniteit van de 
signalering en de communicatie die het initiatief 
versterkt.

rOutEBurEAu BrABANt, DE ONtWiKKEliNG VAN rE-
CrEAtiErOutES

testgebied : Norfolk Coast
Betreffend project : Coast Alive (2009-2012)/ 
Interreg IVB NSR
Betreffende partners : Kent CC, Norfolk CC

Coast Alive liep van 2009 tot 2012 en had tot doel 
in kaart te brengen hoe de 12.000km aan routes 
konden worden gebruikt door de bewoners licha-
melijk actief te laten worden, terwijl ze tegelijker-
tijd minder schade toebrachten aan natuurlijk en 
cultureel erfgoed als het aantal mensen dat de 
routes zou gebruiken zou stijgen.
- De initiatieven van de partners zijn experimenten 

geworden met elk een verschillende aanpak om 
te bepalen wat de beste manier is om de beperkte 
middelen te benutten.
- Er zijn een methode en een database ontwikkeld 
om het door de klimaatverandering bedreigde 
erfgoed te inventariseren.
- Het Label «Gezonde routes en biodiversiteit» 
werd in het leven geroepen (ontwikkeld met behulp 
van SIGC). 
=> Ontwikkeling en promotie van natuurlijk erf-
goed dat de noodzaak van het sterker profileren 
van paden en andere toegangswegen van het 
platteland onderstreept.

COASt AliVE

Bonne pratique
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«Mobiliteit en 
Toekomstige 
generaties» - 
Maidstone - 19 juni 
2014

Over het algemeen constateren we 
dat de kinderen niet meer op straat 
komen, niet om te spelen en niet 
om te reizen. Dit heeft een impact 
op de gezondheid (minder fysieke 
mogelijkheden, toename van het 
aantal kinderen met obesitas, 
etc.). De reden hiervoor is dat 
de grenzen die de ouders stellen 
steeds meer in ruimte inboeten. In 
de jaren ‘20 mocht een kind van 8 
nog meerdere kilometers zonder 
de ouders afleggen. Deze afstand 
is in de loop der generaties steeds 
korter geworden. Tegenwoordig 
mogen kinderen nog maar een 
paar honderd meter verder 
gaan, tot het eind van de straat. 
Voor enkele experts begint het 
aantal kinderen op straat al 
halverwege de twintigste eeuw af 
te nemen, omdat het aantal auto’s 
toeneemt. De straten zijn daarom 
toegankelijker geworden voor 
auto’s. Er is aldus een vicieuze 

cirkel ontstaan: omdat ouders de 
weg steeds onveiliger vinden voor 
hun kinderen, brengen ze ze zelf 
met de auto naar school. Rondom 
de scholen zijn dus steeds meer 
auto’s, waardoor de onveiligheid 
op die plekken toeneemt. 
Er zijn stedelijke maatregelen 
genomen om de voetgangers 
te beschermen. De straten zijn 
hierdoor vijandelijker geworden, 
maar zowel de kinderen als 
de automobilisten worden 
hierdoor niet afgeschrikt. Er zijn 
verschillende initiatieven die 
moeten leiden tot makkelijkere en 
beter ingerichte straten.
Deze aanpassingen zijn niet 
genoeg om de kinderen weer de 
straat op te krijgen. Er zijn daarom 
in Europa andere initiatieven in 
het leven geroepen om mensen 
bewust te maken en beter te 
communiceren. Een van de eerste 
stappen is vaak het aanleren van 
verkeersregels aan kinderen, 
zodat ze bijvoorbeeld weten 
hoe ze zich lopend of met de 
fiets moeten gedragen en veilig 
kunnen oversteken of hun fiets 
onder controle hebben. Uit de 
resultaten van verschillende 

experimenten blijkt dat er twee 
motiverende factoren zijn voor 
de kinderen: competitie (tussen 
leerlingen, klassen of scholen) en 
de vriendengroep (samen reizen). 
Projecten als «Living Streets» 
in het Verenigd Koninkrijk, dat 
kinderen met badges beloont of 
«Sam de Verkeersslang» in België, 
dat langere pauzes biedt die de 
leerlingen met hun gedrag kunnen 
verdienen, zijn erg succesvol. Ook 
de loop- en fietsbussen worden in 
Europa steeds populairder.
Het is bovendien niet altijd nodig 
om de kinderen te overtuigen. 
Ze zoeken uit zichzelf vaak al 
reisautonomie (dat is tijd voor 
zichzelf, om ver weg van de 
ouders met vrienden te praten). 
Steeds meer ouders remmen dit 
af. We moeten de ouders dus 
bewustmaken van deze problemen 
en hierbij niet aarzelen de kinderen 
als «ambassadeurs» voor een 
milieuvriendelijker transport in te 
zetten.

2 Seas Magazine Page 22

testgebied : Vlaanderen/België/Europa
Betreffende partners : Mobiel 21

Dit spel is gecreëerd door Mobiel 21 om kinderen (tussen de 4 en 12 jaar), hun ouders en hun leraren 
te voet of met de fiets naar school te laten komen. Het project werd eerst alleen op een aantal Vlaamse 
scholen uitgevoerd, maar tegenwoordig doen meerdere Europese landen mee om het gebruik van de auto 
van huis naar school te ontmoedigen en over te stappen op alternatieve vervoermiddelen. Op die manier 
komt er minder autoverkeer rond de scholen en worden de onveiligheid en vervuiling minder.
u Het autoverkeer rond de deelnemende scholen is met  66% afgenomen. 
u De deelnemende kinderen leren niet alleen meer over verkeersveiligheid (anticiperen van het gedrag 
van weggebruikers), maar ook over respect voor het milieu en hun gezondheid (stimulering tot de aanbe-
volen dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging).
=> Dit project, dat al tien jaar zijn effect bewijst, leidt tot een goede ecomobiliteit omdat het toekomstige 
generaties van jongs af aan op een ludieke manier leert over milieuvriendelijk vervoer. 

trAFFiC SNAKE GAMEBonne pratique
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testgebied : Kent
Betreffende partners : Kent CC

Op de wegen in Kent rijden erg veel auto’s, vooral rond scholen als ouders hun kinderen afzetten. Voor 
elk kind is er de Kent Freedom Pass. Hiermee kunnen ze zelfstandig met de bus naar school of ergens 
anders heen, ook ‘s avonds en in het weekend. Met deze kaart kan met de bus worden gereisd zonder dat 
er geld nodig is. 
u In het begin kostte de Pass £ 50 per jaar. Er kon in heel Kent onbeperkt met de bus worden gereisd. 
u De Kent Freedom Pass was zo’n daverend succes dat de meeste kinderen in Kent hem zijn gaan ge-
bruiken.
=> Dankzij dit project maken kinderen meer gebruik van het openbaar vervoer en wordt de vrijheid groter 
dan het traject van huis naar school. De mobiliteit van de kinderen in hun vrije tijd wordt vergroot (cultuur, 
sport, vermaak...)

KENt FrEEDOM PASSBonne pratique
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HooFdStuK 4 

Gedragsaanpak 
om verder te 

komen

Dankzij de organisatie van het evenement van de cluster, heeft Eco²Mobility 
gedragsverandering geïntroduceerd en concrete maatregelen bedacht die een 
meerwaarde hebben voor de eerder bepaalde best practices. Deze meerwaarde wordt 
buiten de cluster concreter, maar dragen nu al bij aan de gedachtegang met betrekking 
tot de modernisering van het overheidsbeleid, met name op het gebied van transport.

De geïnventariseerde en door 
de doelgroep beoogde best 
practices hebben geleid tot 
concrete maatregelen waarmee al 
geëxperimenteerd is. Zij hebben 
tot doel het vervoergedrag van 
de doelgroepen zo aan te passen 
dat het voor iedere doelgroep 
goed is. Desondanks zijn er 
individuele grenzen waardoor we 
verder moeten gaan dan de best 
practices voor elke doelgroep. 
Er moeten nieuwe openbare 
strategieën worden ontwikkeld die 
het individuele mobiliteitsgedrag 

kunnen beïnvloeden. 
De gedragswetenschap is zeer 
nuttig voor dit idee. Als we kijken 
naar de remmingen die we ten 
opzichte van duurzame mobiliteit 
zien, spelen drie factoren een 
rol: sociale situatie, persoonlijke 
geschiedenis en maatschappelijke 
situatie. Om de diversiteit van de 
persoonlijke situaties ten opzichte 
van de mogelijkheid om het 
gedrag te veranderen te begrijpen 
en de factoren van de acties 
die deze verandering teweeg 
moeten brengen moeten worden 
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meegewogen.

Een van de belangrijkste moeilijkheden die we zien is 
de opeenstapeling van obstakels. Bovendien zijn de 
maatregelen die moeten leiden tot gedragsverandering 
niet gebundeld. De mobiliteitshulpmiddelen zijn 
hiervan een goed voorbeeld omdat de tendens in 
Europa erg tegengesteld is. We zien dat de door de 
lokale overheid ondersteunde vervoermiddelen niet 
in elk land hetzelfde zijn. Zo wordt in Frankrijk het 
behalen van het rijbewijs nog het meest ondersteund, 
vooral onder werkzoekenden, terwijl in Engeland 
vooral het openbaar vervoer wordt aangedragen 
als oplossing voor de minder bedeelde mensen 
of mensen die opnieuw integreren. In België en 
Nederland is het gebruik van de fiets al heel gewoon. 
Dit milieuvriendelijke vervoermiddel wordt er al bij 
de ruimtelijke ordening en mobiliteitsondersteuning 
gebruikt; er zijn dus nog verbeterpunten.

Voor de individuele veranderingen wegen de 
gewoontes en het automatisme erg zwaar mee. Ethiek 
en sociale normen spelen een belangrijke rol bij het 
overnemen van gedragsgewoontes. Verschillende 
factoren kunnen worden bekeken, zoals de relatie 
tussen aanbieder en belanghebbende van het 
ecosysteem, motivaties en intenties van mensen, 
het inschatten van de risico’s of de informatie van de 
deelnemers.

Om te bepalen hoe ver een gebruiker of een groep 
gebruikers van verandering af staat, zijn enquêtes en 
andere tests ontwikkeld door gedragsdeskundigen. Er 
bestaat een schaal van zes fases (Mtt-schaal) om de 
verandering te bepalen:
- Voorbeschouwing In de eerste fase denkt de persoon 
dat hij niks met het probleem te maken heeft. Het is 
dus erg moeilijk om zijn gedrag te laten veranderen, 
omdat hij zich zal verzetten tegen de verandering. Hij 
heeft de neiging het probleem te ontkennen of het 
probleem op iemand anders af te schuiven.
- Beschouwing In deze fase wordt het belang 
toegegeven. De persoon heeft echter nog maar 
beperkte kennis en moet nog overtuigd worden 
voordat hij actie zal ondernemen.
- Voorbereiding In deze fase is de tijd rijp voor 
verandering die bij de persoon zelf begint. De persoon 
stelt doelen en middelen vast om het doel te bereiken 
(biologisch eten, van vervoermiddel veranderen, 
bijvoorbeeld). Het is belangrijk om een duidelijk doel 
te hebben en dan vooral met welke middelen wij dat 

willen bereiken (anders raakt de persoon misschien 
ontmoedigd).
- Actie In deze fase gaan we over tot actie. De persoon 
waagt een poging, test verschillende opties en 
verschillende mogelijkheden. De gebruiker gaat het 
meer waarderen omdat het gebaseerd is op het eigen 
gevoel: wat werkt, wat werkt niet, de alternatieven, de 
noodzakelijke veranderingen, etc. In dit stadium zijn 
ze wat overdonderd, maar de nieuwe gewoontes zijn 
nog niet helemaal aangeleerd.
- Behoud De gedragsveranderingen zijn te zien, maar 
die moeten behouden blijven om echte gewoontes te 
worden. Situaties die kunnen leiden tot «terugvallen» 
moeten worden voorkomen.
- Beëindiging In deze fase is de kans op terugvallen 
vrijwel nihil. Het nieuwe gedrag is geïntegreerd 
en wordt niet meer gezien als een beperking. De 
gewoontes zijn vanzelfsprekend, automatismen die 
bij het gedrag horen: «Ik pak zonder nadenken het 
openbaar vervoer.»

Deze zes fases beslaan dus tegelijkertijd de 
voorbereiding op de verandering, de verandering en 
het behoud ervan. Met deze aanpak wordt bepaald 
in welke fase van verandering de doelgroep zit. 
Daarnaast wordt de doelgroep aangezet tot handelen 
(veranderingswetenschap).
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Er zijn als aanvulling op deze 
evaluatie vijf technieken ontwikkeld 
die de doelgroepen moeten 
aanzetten tot gedragsverandering. 
Alvorens daarop verder in te gaan, 
moeten twee begrippen duidelijk 
worden uitgelegd.
De houding is «de 
geestestoestand» van een persoon 
of van personen ten opzichte van 
een voorwerp, een handeling, 
een individu of een groep. De 
persoonlijkheid van iemand. Het 
is de mentale mogelijkheid op een 
bepaalde manier te handelen. Het 
gaat hier vooral om een intentie 
en daarom zien we het niet 
meteen. De houding van iemand 
is een onmisbaar concept voor 
de verklaring van sociaal gedrag 
en is nodig voor het verklaren 
van reacties ten opzichte van een 
taak. Onder het «gedrag» vallen de 
acties van een levend wezen. Het 
verband tussen houding en gedrag 
komt op hetzelfde neer als het 
verband tussen oorzaak en gevolg 
dat de gedragscommunicatie op 
twee manieren beïnvloed:

Overtuigende communicatie
Deze techniek is gebaseerd op 
een aantal acties die iemand 
naar iets moeten leiden (geloven, 
doen, willen...). Het doel van 
de overtuigingstechnieken is 
dus kennis en geloof en dus de 
houding te veranderen en zo 
het gedrag te beïnvloeden. Het 
zijn dus de elementen die leiden 
tot verandering van houding 
die worden aangesproken 
(rationaliteit, argumentatie, 
erkenning, emoties, beloningen, 
straf, sociale druk...). 
Om dit te doen, stellen we drie 
belangrijke vragen :
- Welke informatie moet worden 
overgebracht?
- Wat zijn de beste argumenten om 
naar voren te brengen?

- Wat zijn de beste media om te 
gebruiken voor de verspreiding?
Niet alleen deze voorafgaande 
vragen maar ook de 
voorbereidende acties die nodig 
zijn om de gebruiker of doelgroep 
mee te krijgen zijn erg belangrijk. 

uitnodigende informatie
Dit is een techniek die gebaseerd 
is op een simpel concept: 
niet denken, maar doen. De 
informatievoorziening draagt 
zeker bij aan betere kennis van 
de doelgroepen, maar het leidt 
niet altijd tot adequaat handelen. 
Het model om mensen erbij te 
betrekken leidt tot microacties 
die mensen onder bepaalde 
omstandigheden «vrij» laten 
kiezen voor bepaald gedrag. 
De sleutelvragen van deze 
uitnodigende informatie worden 
beïnvloed door het betrekken van 
de gebruiker of groep gebruikers 
waar het om gaat (Wie zegt wat? 
Tegen wie? Hoe? Wat zijn de 
effecten?) en vooral door de keuze 
voor een bepaalde actie (Door hem 
wat te laten doen?), want hier is 
het niet de persoon die zich erbij 
betrekt, maar de situatie die de 
persoon erbij betrekt.

Drie andere factoren kunnen 
bijdragen aan de ambitie om 
mensen te helpen hun gedrag te 
veranderen.

Geïndividualiseerde marketing
Deze techniek is relevant ten 
opzichte van de constatering 
van automatisme die leiden 
tot hoge kosten voor de 
verandering. Deze techniek wordt 
toegepast op vervoer en dan 
vooral welk vervoermiddel. De 
geïndividualiseerde marketing is 
gebaseerd op werk dat richt op een 
doelgroep en de marktverkenning 
van de verschillende niveaus van 

verandering. 

De techniek is ook gebaseerd 
op een evaluatie ervoor en erna 
van de actie die de verandering 
ondersteunt door de meerwaarde 
ervan te laten zien.
Er zijn belangrijke factoren, die te 
mobiliseren zijn, zoals een bereikte 
tolerantiegrens (dagelijkse files, 
onderhoudskosten van de auto...) 
of de positieve alternatieve 
organisatie (professioneel 
carpoolen, fietsvakanties...) die 
leiden tot duurzaam gebruik van 
een alternatief vervoermiddel.

Nudge
De aanpak van de architectuur 
heeft geleid tot een verandering 
die verkregen is zonder dwang 
door een «duw in de juiste 
richting». Het model moet het 
«ready-made» gedrag stimuleren: 
na een bepaalde gebeurtenis zal 
de persoon of de groep spontaan 
het verwachte gedrag vertonen, 
op voorwaarde dat er de juiste 
stimulus is (fysieke omgeving, 
sociale druk, feedback...).

ludieke overtuigende principes
Deze laatste aanpak heeft tot 
doel de gebruiker of groep 
gebruikers elementen aan te 
rijken waarmee de complexiteit 
kan worden teruggebracht. Op 
die manier wordt het voor de 
gebruiker makkelijker om rekening 
te houden met de elementen die 
tot gedragsverandering leiden. De 
techniek kan vaak nuttig zijn bij deze 
ludieke aanpak die tot doel heeft 
de handelingen van de gebruikers 
makkelijker moet maken of door 
een informatienetwerk op te zetten 
waardoor de motivatie van mensen 
om de gedragsverandering door te 
zetten behouden blijft. 
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Als aanvulling op deze verschillende 
manieren van aanpak, waaronder 
de verschillende manieren om ze 
concreet te maken, zijn dit de vier 
geïnventariseerde kanalen, met 
voorbeelden van verandering van 
vervoergedrag.

- taakondersteuning => alle 
aspecten die de gebruiker helpen 
dagelijks een vervoermiddel te 
gebruiken. 
Bijvoorbeeld: routebeschrijving, 
informatieplatform, navigatie 
(GPS), toegang personen met een 
beperkte mobiliteit

- Steun voor dialoog => alle 
aspecten die de gebruiker moeten 
aanzetten om zich in te zetten en 
het gebruik van het vervoermiddel 
voort te zetten. 
Bijvoorbeeld: SMS-dienst, apps 
die mogelijkheden aangeven. 

- Steun van geloofwaardigheid 
=> alle aspecten die de gebruiker 
vertrouwen en gebruik laten 
krijgen in het gebruik van het 
vervoermiddel. 
Bijvoorbeeld: publicatie van 
expertise, onderzoek, het 
beschikbaar stellen van een 

legitieme vertrouwde derde partij 
(carpoolsite, fietsverhuur of 
autodelen), video’s of concrete 
bewijzen die het gebruik van het 
vervoer concreet maken. 

- Sociale steun => alle aspecten 
van de groepsdynamiek die de 
gebruiker kunnen aanzetten om 
het gebruik van het vervoermiddel 
te ondersteunen. Bijvoorbeeld: 
familie, bedrijf, lokale overheden, 
sociale groepen

Door deze technieken wordt de 
gedragsaanpak concreter.
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cHaPItrE 5 

Perspectieven

De beoogde toekomstige ontwikkeling in het kader van de Eco²Mobility cluster 
vinden hun oorsprong in het verband tussen de best practices per doelgroep en de 
gedragsaanpak zoals hierboven beschreven. Het overheidsbeleid voor vervoer verbetert 
hierdoor. Zoals eerder beschreven, zijn tijdens het evenement van de cluster workshops 
waarbij deze methodes werden toegepast op poten gezet. Er werd nagedacht over 
concrete toekomstperspectieven.

Als we denken aan het veranderen 
van gedrag, dan willen we ons 
al snel gaan concentreren op de 
jeugd, want de gewoontes van 
kinderen worden al heel vroeg 
aangeleerd. Hun gewoontes zitten 

minder ingebakken en zijn daarom 
makkelijker te veranderen. De keus 
voor deze doelgroep in de vier 
landen uit de Eco²Mobility cluster 
is eens te meer gerechtvaardigd 
omdat het jonge deel van 

de bevolking van deze vier 
landen samen groter is dan het 
gemiddelde van de Europese unie. 
Bijna een derde van de Belgische, 
Franse, Britse en Nederlandse 
bevolking is jonger dan 25 jaar.

Aandeel van de totale bevolking (%) en 2013  0-14 ans 15-19 ans 20-24 ans
uE (28 landen) 15,6 5,4 6,1
Belgique : BE 17,0 5,7 6,3
France : Fr 18,6 6,0 6,0
Pays-Bas : PB 17,2 5,9 6,3
royaume-uni : ru 17,6 6,1 6,8 Bron : Eurostat
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Deel van de bevolking in de Europese unie tussen 0-14 jaar in 2013  (Bron : Eurostat)

Door kinderen, tieners en 
jongvolwassenen over mobiliteit 
te leren, bereiken we een groot deel 
van de bevolking. Door de jongste 
generatie bewust te maken, 
betrekken we vaak het hele gezin 
direct of indirect erbij. 
School en naar school brengen 
vormt de tweede belangrijke 
reden voor vervoer, na het woon-
werkverkeer. Steeds meer jongeren 
pakken de auto naar school of de 
universiteit. De groeiende afstand 
tussen huis en basisschool 
verklaart dit, maar er is ook een 
stijging van het autogebruik 
te zien onder leerlingen in het 
secundair onderwijs of hoger 
onderwijs, terwijl deze laatste vaak 
dichterbij hun school gaan wonen. 
De eerste redenen voor het naar 
school brengen van leerlingen 
zouden de verkeersonveiligheid 
en de angst voor onbekenden 
zijn. In deze situatie is het met 
de auto brengen het begin van 
een vicieuze cirkel: hoe vaker we 
kinderen met de auto naar school 
brengen, hoe meer autoverkeer en 
hoe vaker ouders hun kroost met 

de auto naar school gaan brengen. 
Andere gangbare verklaringen 
voor dit gedrag zijn dat het werk 
dezelfde kant op is als de school 
van het kind, boodschappen halen 
en gewoonte. 
Bovendien zijn de jongeren van 
vandaag de werkenden van 
morgen. Zij reizen voor hun werk, 
hun inkopen, hun hobby’s; maar ze 
zijn ook toeristen en personen die 
fysieke, sociale of economische 
ongemakken hebben bij het 
reizen. De houding ten opzichte 
van het milieu zal al vroeg in de 
jeugd worden bepaald. We zien 
ook dat de vervoersgewoonten 
van volwassenen voortkomen uit 
hun jeugd. Een kind dat constant 
met de auto naar school wordt 
gebracht, heeft later grote kans 
om afhankelijker van de auto te 
worden. Het kind leert niet het 
juiste gedrag aan dat hoort bij 
langzame vervoermiddelen en 
loopt het risico het gevaar van 
deze middelen te overschatten.
Daarnaast zit de moeilijkheid die 
mensen die herintegreren soms 
ervaren hem in het feit dat zij 

voordat ze werk moesten zoeken 
nooit het openbaar vervoer 
hebben genomen en dat levert 
dus een psychologische hindernis 
op om enkele kilometers buiten 
de gemeente waar zij wonen te 
reizen. Mensen kunnen van deze 
hindernis afgeholpen worden als 
zij van jongs af aan meekrijgen 
dat de mobiliteit niet meteen de 
auto betekent, maar dat er andere 
vervoermiddelen beschikbaar zijn. 
Het is daarom noodzakelijk om 
meerdere vervoermiddelen aan te 
bieden, maar er moet een strategie 
voor komen om het gebruik ervan 
aan te moedigen en dat van jongs 
af aan.
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Uit de best practices van de partners blijkt dat er verschillende factoren zijn die het gedrag van jongeren kunnen 
beïnvloeden :

Jong het Spel

De Educatie

De ambassadeurs

De Gemeenschap

De Educatie 

Verandering begint bij het 
leren over de verschillende 
vervoermogelijkheden. Dit is over 
het algemeen de belangrijkste 
factor. Tijdens de cluster zijn 
verschillende voorbeelden 
genoemd:
- In het kader van het 
project INTERREG «Bike Friendly 
Cities» heeft de Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais 
workshops op scholen 
georganiseerd over fietsen die tot 
doel hadden de kinderen te leren 
omgaan met hun fiets (evenwicht 
houden, remmen, ontwijken) en 
het gedrag op de openbare weg 
aan te passen.
- De Kent City Council 
ontwikkelde het programma «Small 
Steps» en sluit daarmee aan op het 
project van de regering Kerbcraft 
dat tot doel heeft kinderen tussen 
de 5 en 7 jaar te leren veilige 
voetgangers te worden door in 
reële situaties te werken met het 

besluitvormingsproces en wat het 
juiste gedrag is. In Frankrijk is een 
nationale actie genaamd «Permis 
Piéton» gelijkaardig en gericht op 
kinderen van acht en negen jaar.

De educatie gaat ook over het delen 
en verspreiden van informatie. 
De schoolroutemappen zijn 
ontwikkeld door de provincie 
West-Vlaanderen. Het zijn kaarten 
van wegen rondom scholen 
waarop veilige fietsroutes, 
dertigkilometerzones aangegeven 
staan. Daarnaast worden de 
veiligste wegen aangegeven en 
de onveiligste plekken waar je 
extra goed moet opletten (zwarte 
punten). Bovendien wordt er 
informatie gegeven over de 
fietsonderdelen, wegen waar wordt 
gewerkt, etc. Daarnaast biedt het 
platform Bougeco, gericht op het 
Pays de Saint-Omer in het kader 
van het programma INTERREG 
CBOOPSD volledige informatie 
over schoolvervoer door routes en 
vertrektijden te plaatsen.

Ten opzichte van de ludo-
persuasieve principes valt dit type 
actie onder wat we «voorkennis» 
noemen, met andere woorden 
wat iemand al kan voordat er 
van gedrag veranderd wordt. 
Deze eerste stap is nodig omdat 
jongeren niet kunnen veranderen 
als ze niet weten «hoe» ze anders 
moeten handelen. Volgens de 
gedragswetenschap leidt dit 
op de MTT-schaal tot de fase 
«voorbereiding», maar het 
doel is niet het behoud van de 
verandering.
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                                                      twee initiatieven uit de Europese projecten zijn 
     geanalyseerd op het gebied van gedragsverandering  
tijdens een workshop van het evenement van de cluster: «Bougeco.com» en «Traffic 
Snake Game».

Zoom op Bougeco.com :
De overtuigende challenge is de autogebruikers in hun dagelijks leven meer gebruik te laten maken van het 
openbaar vervoer.
Op basis van zo’n vijftien enquêtes die tijdens het evenement van de Cluster zijn afgenomen lijkt het middel: 
- een geschikte manier te zijn om de stap makkelijker te maken, 
- een oplossing te zijn voor gebruikers, 
- vertrouwen te geven in een bepaalde maatregel,
- contact tussen mensen te bevorderen.

Bougeco.com lijkt een middel te zijn dat leidt tot gedragsverandering, maar de betrouwbaarheid van de 
dienst moet nog worden bevestigd. Daarnaast moet de vooruitgang van de gebruikers worden gewaardeerd.

De analyse van de ervaringen 
met het project die valt 
onder de leerervaring van de 
kinderen («Small Steps», «Bike 
Friendly Cities») leiden tot twee 
gedachtegangen:
De beschreven acties met 
betrekking tot lopen en fietsen 
hebben over het algemeen te 
maken met «verkeersveiligheid». 
Het probleem van onveiligheid en 
het onderzoek naar ongelukken 
(animatie vaak gemaakt door 

de politie) worden naar voren 
gebracht. De oorsprong van deze 
actie staat vaak in verband met 
deze feiten, maar het doel kan 
hetzelfde blijven. Het is nog steeds 
de bedoeling de wegen rondom de 
scholen beveiligen, zonder zich te 
baseren op dit «negatieve» bericht. 
De betekenis van het woord «weg» 
weegt zwaarder dan die van het 
woord «straat». In België is in 
2003 een Straatcode opgesteld. 
De «wegcode» is hierdoor sterk 

aangepast die niet geschikt 
werd bevonden voor stedelijk 
verkeer. Frankrijk probeert sinds 
2006 uit dit initiatief inspiratie te 
halen. De informatievoorziening 
rondom dit soort acties zou 
overtuigender moeten zijn, zonder 
de verkeersonveiligheid, die een 
tegenargument vormt voor het 
lopen en fietsen, naar voren te 
brengen.

Street life
Street Party
Play-streets

the high Street
Streets paved with gold

Streets ahead
Street cred

«On the street where you live»
«Dancing in the street»

road-kill
road rage
roadworks
trunk road
roads full of pot-holes
road to nowhere
road hog
«On the road again»
«hit the road, jack»

De andere constatering die 
een mogelijke ontwikkeling 
impliceert is dat deze educatieve 
acties bijna alleen maar het 
lopen en het fietsen belichten 
en niet het openbaar vervoer 

of de mogelijkheid om tijdens 
dezelfde reis van vervoermiddel te 
veranderen. De verklaring hiervoor 
is wellicht dat het openbaar 
vervoer weinig betrokken wordt bij 
de verkeersveiligheid. In Frankrijk 

heeft de unieke pedagogische 
aanpak onder kinderen het doel 
hen bewust te maken van de 
veiligheid en burgerlijkheid in het 
openbaar vervoer of van de gevaren 
bij de halte, bij het uitstappen. 

Bron : John DALES - Urban Movement – Workshop « EcoMobility and youngs » Maidstone 19/06/2014

Bonne pratique



MOBIEL 21 heeft tijdens de 
eerste workshop (Mobiliteit en 
Sociale integratie – Gent) een 
idee aangedragen dat als doel had 
mensen te leren gebruik te maken 
van het openbaar vervoer, maar 
de workshop werd georganiseerd 
door en voor ouderen (zie het fiche 
« Public Transport Ambassador 
» in de gids met best practices). 
Voor kinderen zou het wellicht ook 
nuttig zijn om een netwerk van 
openbaar vervoer te leren lezen, 
de bustijden te kunnen aflezen en 
in een reële situatie te handelen 
door de bus of trein te nemen met 
volwassenen.

het Spel

Tijdens de workshop «Mobiliteit 
en toekomstige generaties» 
in Maidstone zijn middelbare 
scholieren komen praten over 
hun visie op de regeling van de 
hypothese bij de oprichting van 
een nieuwe school. Een van de 
leerlingen zei dat hij zich onderweg 
naar school graag wilde vermaken, 
bijvoorbeeld:
- Als er naast de school een Bike-
Parkt of een Skate-Park was, zou 
hij op de fiets naar school gaan 
om voor en na de lessen met zijn 
vriendjes te kunnen spelen;
- Als de route naar school 
een hinkelspel was of een 
hindernisbaan, dan zou hij te voet 
naar school gaan.

Dit leidt naar het plezier dat het 
spel kan geven. De weg naar 
school leuk maken kan echt leiden 
tot een gedragsverandering.
Naast het plezier dat het kan 
geven, is er ook de competitiviteit. 
Hierbij moeten dan nudges worden 
gebruikt, die in de economische 
sector en in de gezondheidssector 
worden gebruikt om ecologisch en 
duurzaam gedrag aan te leren. Met 

de nudges verandert het gedrag 
onbewust. De verandering is geen 
gevolg van ideologisch handelen, 
maar van een pragmatische actie. 
Het door MOBIEL 21 gecreëerde 
spel «Traffic Snake Game» (zie het 
fiche in de gids met best practices) 
illustreert uitstekend het concept 
nudge door de keuze via feedback 
te maken, met andere woorden: het 
gevoel dat de keus ergens toe leidt. 
Deze campagne moet kinderen 
(tussen 4 en 12 jaar), hun ouders 
en leraren op een gezonde manier 
naar school laten gaan, veilig en 
met respect voor het milieu. 

Tijdens de speelweek wordt iedere 
leerling uitgedaagd lopend, met 
de fiets, met het openbaar vervoer 
of met iemand mee te rijden naar 
school. Bij aankomst krijgt de 
leerling een rondje. Alle rondjes 
worden verzameld en geplakt 
op een groot doek. Het doel is 
het doek vol te maken en zo veel 
mogelijk beloningen te ontvangen. 
De resultaten zijn veelbelovend, 
want er is rondom de deelnemende 
scholen 66% minder autoverkeer. 
 

In Engeland promoot de 

vereniging Living Streets «Walking 
challenges» (uitdagingen tijdens 
het wandelen). De middelbare 
scholen worden aangezet tot het 
organiseren van een wedstrijd met 
tot doel welk «huis» het meeste 
kan lopen. De leerlingen maken 
gebruik van de app «Ground Miles» 
om hun stappen te registreren en 
de uitdaging aan te gaan, of ze 
schrijven zich in op de website 
(er kunnen stappentellers worden 
gegeven om de stappen te 
registreren en te rivaliseren met de 
andere «huizen». Iedere deelnemer 
wint een cadeaubon.
Deze spelletjes hebben ludieke 
en overtuigende principes en 
stimuleren de «sociale activiteit» 
door de groepsdynamiek te 
gebruiken om aan te zetten tot 
gedragsverandering. Dankzij deze 
uitdagingen gaan de mensen naar 
fase 4 van het MTT (overgaan 
tot actie) door verschillende 
mobiliteitsoplossingen uit te 
proberen.
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Zoom op Traffic Snake Game

De overtuigende uitdaging is dat kinderen vaker met het openbaar 
vervoer, de fiets, lopend of met iemand meerijden van huis naar 
school vaker door kinderen worden gebruikt.
Tijdens de seminar van de cluster werd dit project geëvalueerd 
om te bepalen wat de motivatie van de doelgroepen is om het 
gewenste gedrag aan te nemen. 
Door de vier overtuigende factoren te integreren lijkt dit spel een 
effectief middel om kinderen van gedrag te laten veranderen.
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De Gemeenschap

Uit de voorgaande initiatieven blijkt 
de kracht die groepsdynamiek heeft 
op gedragsverandering. De sociale 
normen en sociale druk hangen af 
van de meningen van familieleden 
en van het belang dat iemand aan 
zijn familieleden hecht. De meeste 
mensen zouden zich inzetten voor 
sociale harmonie en integratie. 
Jongeren en kinderen zouden 
ook sterk worden beïnvloed door 
de sociale goedkeuring van hun 
leeftijdsgenoten. 
In deze situatie is de druk om erbij te 
horen een van de sterkste factoren 
die persoonlijke meningen, 
belangrijkste gevoelens en 
gedragsintenties kan beïnvloeden. 

Uit de eerdergenoemde boodschap 
van de leerling bleek het idee van 
«spelen met vriendjes».
Een van zijn klasgenoten had dit 
criterium al naar voren gebracht. 
Ze legde uit dat ze graag lopend 
naar school gaat omdat haar 
vriendinnen onderweg met haar 
meelopen. De loop- of fietsbus 
haalt leerlingen lopend of fietsend 
op om naar school of naar 
het vrijetijdscentrum te gaan 
(bijvoorbeeld CAB in het fiche FR.3 
van de gids met best practices) 
spelen in op dit groepsgevoel. 
Kinderen krijgen het gevoel dat ze 
ergens bij horen en dragen op die 
manier bij aan het «behoud van het 
gedrag», zodat het een gewoonte 
wordt (fase 5 van de MTT).

De Ambassadeurs

Als je ambassadeur van een 
vervoermiddel wordt, is het gedrag 
helemaal geïntegreerd (fase 6 
van de MTT). Op dat moment kan 
de gebruiker worden gezien als 
tussenpersoon, een middel.

Daarom worden scholieren in Kent 
«Jonge Verskeerspolitieagenten». 
De leerlingen kunnen op die 
manier praten over de kwesties 
over verkeersveiligheid en vragen 
om educatie hierover (het maken 
van flyers en affiches voor in 
de school en middelen voor de 
bewustmakingscampagnes).

testgebied : Kent/Engeland
Betreffend project : Kent initiative
Betreffende partners : Kent CC

Het doel van dit project is kinderen de lokale 
verkeersveiligheidsproblemen in hun scholen naar 
voren te laten brengen en die leerlingen en leraren 
in de buurt bewustmaken. Zo wordt het tweede 
doel het terugdringen van het aantal ongelukken.
Iedere basisschool wordt aangemoedigd twee 
Jonge Verkeerspolitieagenten (10 tot 11 jaar) te 
benoemen. De kinderen zijn dat een jaar lang. 
In oktober wordt een Conferentie georganiseerd 
voor de nieuwe Jonge Verkeerspolitieagenten 
om ze te informeren over hun nieuwe functie, de 
beschikbare middelen en de thema’s om te kunnen 
beginnen.
u Honderd scholen doen inmiddels mee. Elke 
school ontwikkelt initiatieven over de verkeersvei-

ligheid.
u In de lokale media komt het in een positief da-
glicht te staan
• Meer bewustmaking van de Verkeersveiligheid 
op scholen en in een grotere gemeenschap
• Verbetering van de samenwerking tussen ba-
sisscholen en de Kent City Council 
• Kinderen willen hun scholen vertegenwoordigen 
en kiezen de projecten voor verkeersveiligheid die 
passen bij hun school.
• De leerlingen hebben ervaring met beslissingen 
nemen door samen te werken en ze kunnen goed 
communiceren
=> Een goed voorbeeld van de toepassing van de 
ambassadeursrol en de impact ervan.

DE JONGE VErKEErSPOlitiEAGENtENBonne pratique
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Dit type acties brengt de 
rol van kinderambassadeur 
duidelijk naar voren. Je kunt ook 
ambassadeur worden door een 
zekere «gebruikservaring» te 
delen. Zelfs als het voorbeeld niet 
specifiek gericht is op kinderen 
(maar zou kunnen aanpassen 
aan hun gebruiken), is de app 
Bike-PriNt, dat ontwikkeld 
is door NHTV in Breda in het 
kader van het INTERREG NISTO 
programma, een zeer interessant 

voorbeeld (waarover tijdens de 
tweede workshop van de cluster 
werd gesproken). Deze applicatie 
geeft GPS-gegevens van de 
afgelegde trajecten per fiets («de 
fietsafdruk») met de Smartphones 
van de gebruikers en de belangrijke 
informatie voor het fietsbeleid en 
geeft gebruikers een duidelijk en 
actueel overzicht van het gebruik 
van de fiets, de kwaliteit van het 
netwerk en de toegankelijkheid per 
fiets. 

Bij het lezen en analyseren 
van deze gegevens zijn de vier 
factoren ten opzichte van de 
gedragswetenschap is deze 
laatste eerder een progressieve 
stap naar gedragsverandering :

Jong het Spel

De Educatie

De Ambassadors

De Gemeenschap

Mtt Schaal : 
fases 1to 3 

(Voorbereiding)

Mtt Schaal: 
fase 4 (Actie)

Mtt Schaal : 
fase 5 (Behoud)

Mtt Schaal: 
fase 6 

(Beëindiging)

Het nieuwe gedrag moet behouden 
blijven om duurzaam vervoer 
te krijgen. Het is daarom zeer 
belangrijk om te anticiperen op 
situaties die een «terugval» kunnen 

veroorzaken. De partners van de 
cluster hebben geconstateerd 
dat dit risico over het algemeen 
groot is als een leerling van school 
verandert, vooral bij de overgang 

van de basisschool naar de 
middelbare. 
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Educatie het Spel Educatie het Spel Educatie het Spel Educatie het Spel

Basisschool
(6-8 jaar)

Basisschool
(9-11 jaar)

Middelbare 
school

(12-16 jaar)

universiteit
(+ 16 jaar) 

Ambassadors Gemeenschap Ambassadors Ambassadors Ambassadors

Om het nieuwe gedrag te behouden zou het nodig zijn om tijdens het hele schoolleven ermee bezig te zijn 
voordat het kind volwassen wordt.

Gemeenschap Gemeenschap Gemeenschap
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concluSIE 

Als conclusie willen de partners van de Eco²Mobility cluster het belang van bepaalde principes en informatie-
uitwisseling nog eens onderstrepen. Dit werd verkregen door de internationale samenwerking die een jaar heeft 
geduurd. Enkele punten die in deze publicatie aan bod zijn gekomen zijn op een schematische manier besproken, 
zodat het belangrijkste ervan wordt onthouden:

u De algemene situatie wordt beïnvloed door de auto, maar langzaamaan zien we de beperkingen ervan in 
(kosten, ongelijkheid, beperkte oliereserves...) die leiden tot de ontwikkeling van alternatieve vervoermiddelen.

u Om de opkomst van ecologisch transport te stimuleren staat de inrichting van de infrastructuur nog te vaak 
ver van de doelgroep. Slechts een deel van de doelgroep (reizende elite) kan zich de nieuwe middelen eigen 
maken en de auto blijft nog ruim het meestgebruikte vervoermiddel.

u Het eigen maken van deze ontwikkelingen kan niet op een geïsoleerde manier. Het moet gebeuren met een 
doelgroep die welwillend is en het openbaar en milieuvriendelijk vervoer gebruikt. hierdoor wordt het voor 
iedereen makkelijker om te reizen. 

u De terughoudendheid van de doelgroepen en de verschillende behoeftes leidt tot een ontwikkeling van het 
overheidsbeleid voor vervoer. Door de introductie van de gedragsaanpak om doelgroepen bewuster te maken van 
duurzame mobiliteit moet het beleid worden herzien en vooral inspelen op de begeleiding tijdens de individuele 
gedragsverandering. 

u De slechte economische situatie en de opkomst van het ecologisch bewustzijn maken dat de ecomobiliteit 
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een goede oplossing is voor iedere groep (financieel moeilijke situaties, handicap en gezondheid, toeristen, 
schoolvervoer...) en kan worden aangepast aan veranderende behoeftes.

Het werk dat tijdens de drie workshops gericht op elke doelgroep is verricht heeft geleid tot het behoud van 
de resultaten van Europese projecten van de cluster, zoals de begeleiding van doelgroepen in het vinden van 
alternatieve vervoermiddelen voor de auto, maar ook dat de individuele remmingen nog problemen vormden 
voor de effectiviteit van overheidssteun voor mobiliteit.

Door een international referentiekader te bieden, waarbij de verschillen tussen de vervoermiddelen die de 
voorkeur hadden en de openbare aanpak om ze te ondersteunen, geeft Eco²Mobility de noodzaak aan van het 
overbrengen van informatie over duurzame mobiliteit, met name op de jonge generatie. Op die manier krijgt 
iedereen de mogelijkheid om te reizen. 
Het beschikbaar stellen van de gids met best practices getuigt van de wil om een internationaal 
documentatiecentrum over ecomobiliteit opstellen (in samenwerking met de regionale documentatiecentra van 
Nord-Pas-de-Calais en Vlaanderen). Het doel was om de acties die efficiënt waren voor iedere doelgroep te 
herhalen en zo een steeds grotere groep mensen uit het INTERREG programma ‘Tussen 2 zeeën’ en daarbuiten 
te instrueren. Er zullen naar aanleiding van ervaringen en wat we bereikt hebben nieuwe bestanden aan de gids 
worden toegevoegd.

Aan de hand van deze samenwerking zijn tussen de partners van de cluster (in samenwerking met de andere 
mobiliteitsprojecten) samenwerkingsverbanden ontstaan. De internationale samenwerking is nu gericht op een 
gedeelde documentatie die bijdraagt aan de ontwikkeling en het invoeren van innovatieve plannen die kunnen 
leiden tot individuele gedragsverandering, positief voor de ambitie van mobiliteit voor iedereen. 
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De inhoud van deze uitgave weerspiegelt de opvattingen van de auteurs en geeft niet noodzakelij-
kerwijs de standpunten van de Europese Unie weer. De tekst in deze publicatie is enkel voor infor-
matiedoeleinden bestemd en kan niet als wettelijk bindend beschouwd worden. Deze publicatie 
wordt volledig gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het 
grensoverschrijdende INTERREG IV A 2 Zeeën Programma.

Voor meer informatie, bezoek onze website:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu


