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1. Inleiding 
 

In 2019-2020 vond het project Vlaanderen Circulair – Circuler plaats, waarin acties en aanbevelingen 

geformuleerd werden voor een transitie naar een duurzaam, circulair bedrijventerrein Haasrode. In 

Circuler kwamen verschillende thema’s aan bod waarop ingezet kan worden om deze transitie te 

bewerkstelligen. De casestudie in dit rapport bouwt verder op de resultaten binnen de thematiek 

mobiliteit, met een specifieke focus op modal shift en collectief parkeren. 

Een modal shift is een transitie van verplaatsingen naar meer duurzame verplaatsingsmodi (of 

minder verplaatsingen met de auto en meer verplaatsingen met het openbaar vervoer, met de fiets 

of te voet). Momenteel komt bijna 90% van de werknemers van Haasrode Businesspark met de auto 

naar het werk. Als we de huidige door de auto gedomineerde interne en externe verplaatsingen van 

zowel werknemers als werkgevers kunnen verduurzamen, dan kunnen winsten geboekt worden op 

vlak van leefbaarheid, verkeersveiligheid, luchtvervuiling, kostenefficiëntie, gezondheid, 

ruimtegebruik, etc. Bovendien kan het nadenken over een andere invulling van deze verplaatsingen 

de bestaande mobiliteitsproblematiek in en rond het bedrijventerrein tegengaan. 

In dit rapport maken we gebruik van de bevindingen uit Vlaanderen Circulair – Circuler, het Mapp-It 

project en de bijhorende Mobiscan uit 2016 om met behulp van ontwerpend onderzoek een 

casestudie over modal shift en collectief parkeren op te zetten. De bevindingen van het ontwerpend 

onderzoek worden afgetoetst bij verschillende actoren (cf. Stad Leuven, InterLeuven, werkgevers en 

werknemers van bedrijven op het terrein, etc.). In het onderzoek worden verschillende schakels 

voorgesteld die samen een wensbeeld voor het bedrijventerrein in Haasrode voorstellen. Deze 

schakels zijn niet afzonderlijk te lezen, maar vormen samen een totaalaanpak in de transitie naar een 

duurzamere modale verdeling in de verplaatsingen van, naar en op het bedrijventerrein in Haasrode. 

Zo gaan we concreet op zoek naar een antwoord op volgende onderzoeksvragen: 

Collectief parkeren in ruil voor opgave parkeerplaatsen  

 Wat is een haalbare business case voor bedrijven en bedrijventerreinbeheerder?  

 Wat is de kostprijs van een gemeenschappelijke parkeerplaats?  

 Wat bij bedrijfswissels? Hoe blijft voldoende parkeergelegenheid/vervoersaanbod verzekerd 

naar de toekomst toe? 

Bereidheid bedrijven 

 Zijn bedrijven bereid om parkeerruimtes op te geven voor een alternatief vervoersaanbod in 

combinatie met collectief parkeren? Welke rol kunnen deelauto’s hierin spelen? 

 Hoe staan bedrijven tegenover het delen van parkeren? 

 Welke diensten moeten worden aangeboden om een overstap naar collectief parkeren te 

bewerkstelligen? 

Modal shift 

 Draagt het beperken van het aantal parkeerplaatsen voor de deur van het bedrijf bij tot het 

initiëren van de modal shift? 

 Welke diensten kunnen worden aangeboden om een modal shift te initiëren? 
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2. Uitdagingen op het bedrijventerrein en doelstelling 
 

Het bedrijventerrein in Haasrode staat voor een heuse mobiliteitsuitdaging. Maar liefst 10.000 

werknemers en zo’n 3500 studenten pendelen (onder normale omstandigheden) dagelijks van en 

naar Haasrode. Dat zijn heel wat verplaatsingen, wat vraagt om een gepaste mobiliteitsstrategie, 

zowel naar organisatie, aanbod als ruimtelijke indeling. De Mobiscan1 in 2016 zorgde voor een 

duidelijke nulmeting van deze problematiek aan de hand van een driedelig onderzoek: een 

terreinonderzoek, een enquête (bij werkgevers en werknemers) en een trackingcampagne met de M-

app. Die combinatie bracht heel wat interessante pijnpunten én mogelijke oplossingen aan het licht. 

Wat niet verbaasde was de dominantie van de auto onder de werknemers. Maar liefst 86% neemt de 

eigen auto naar het werk, gevolgd door 9% die de fiets neemt, 4% die het openbaar vervoer gebruikt 

en 1% die gezamenlijk pendelt via carpooling. Ruimtelijke analyse bracht echter heel wat context aan 

deze cijfers, en leerde ons dat maar liefst 57% van de werknemers op (e-)fietsafstand van het werk 

woont (in een straal van 15km rond het bedrijventerrein). Het fietspotentieel is dus groot, om maar 

niet te zeggen ‘gigantisch’. : 

 

 

Grafiek 1: woon-werkafstand voor werknemers 

 

 

Grafiek 2: verplaatsingsmodi van werknemers 

                                                             
1 (2016) Mobiscan Haasrode: Hoe bereikbaar is het bedrijventerrein?  
https://www.mobiel21.be/assets/documents/Mobiscan-Haasrode.pdf 
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Automatische mobiliteitsprofilering aan de hand van de trackingdata via de M-app bracht bovendien 

ook de bereidheid tot verandering van transportmodus richting actiever verplaatsen aan het licht. 

Ook hieruit bleek het gigantische potentieel voor de fiets. En toch grijpt het grootste deel van de 

werknemers naar de auto als eerste keuze. De Mobiscan uit 2016 formuleerde op die manier een 

aantal concrete mobiliteitsuitdagingen voor het bedrijventerrein te Haasrode: moeilijke 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer (denk aan afstand, dienstregeling); onveilige 

verkeerssituaties voor fietsers; hoge verkeersdruk, congestie en file; lage leefbaarheidsfactor op het 

terrein zelf (denk aan lunch- of recreatiegelegenheden) en een hoge parkeerdruk. Duidelijke 

pijnpunten, maar vooral een fundament waarop verder gebouwd kan worden. Hoog tijd dus om tot 

actie over te gaan, en die bevinding om te zetten in een concreet mobiliteitsbeleid. Hoewel men 

sinds 2016 niet stil gestaan heeft en er al heel wat gebeurde, blijven deze mobiliteitsuitdagingen tot 

vandaag erg accuraat.  

Dat vertaalde zich naar de focus van dit onderzoek: het onderzoeken van de mogelijkheid tot 

transitie naar een duurzamere modale verdeling voor Haasrode Businesspark. Gezien het hoge 

aandeel aan autoverplaatsingen van, op en naar het bedrijventerrein, wordt het terrein gekenmerkt 

door een lage ruimtelijke kwaliteit waarbij de auto en de daar bijhorende efficiëntie centraal staat. 

Bijgevolg verschuift het belang van verblijven en trage verplaatsingen naar de achtergrond. Daarom 

werd onderzocht op welke manier we de aandacht van de auto kunnen wegtrekken en verschuiven 

naar openbaar vervoer en actieve verplaatsingen. Concreet doelen we op een vermindering van het 

autogebruik naar 55% van de werknemers, waarbij het fietsgebruik en openbaar vervoer gebruik 

respectievelijk stijgen tot 25% en 20% (zie grafiek 3).  

 

 

Grafiek 3: doelstelling modal shift 

 

Voor een transitie naar een duurzame modale verdeling geldt het Avoid-Shift-Improve principe. In 

eerste instantie willen we het aantal en de afstand van autoverplaatsingen verminderen (Avoid). Zo 

zou bijvoorbeeld een systeem van carpooling mensen kunnen overtuigen samen naar de werkplek te 

rijden, waardoor een deel van deze verplaatsingen vermeden wordt. Een tweede stap bestaat er in 

de alsnog noodzakelijke verplaatsingen zoveel mogelijk met duurzame modi op te vangen (Shift). Een 

voorbeeld daarvan is het toevoegen van een mobipunt op het terrein, waardoor mensen meer 

verplaatsingsalternatieven hebben en overschakelen van de auto naar een andere modus evidenter 

wordt. Ten slotte moeten de verplaatsingen die toch nog gebeuren zo energie-efficiënt mogelijk zijn 
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(Improve). Dit kan bijvoorbeeld door te werken met elektrische deelwagens in het daarvoor 

voorziene mobipunt. In de praktijk zien we dat we deze drie principes meestal samen nastreven, 

terwijl we de trapsgewijze toepassing indachtig houden. Cruciaal daarbij is om ‘push’-maatregelen, 

waarbij mensen door veelal regulerende maatregelingen naar een duurzame transitie ‘geduwd’ 

worden, te combineren met ‘pull’-maatregelen die mensen op een aantrekkelijke manier 

‘wegtrekken’ van hun minder duurzame gewoontes. De optimale combinatie van deze push & pull 

heeft enkel impact met voldoende lokaal draagvlak: overleg met stakeholders is noodzakelijk. 

Die tendens gaat hand in hand met het aanpakken en verbeteren van het parkeerbeleid op het 

terrein. Daarom werd er onderzocht welke impact een overstap van de zeer ruimte-intensieve 

individuele parkeerplaatsen naar andere vormen van collectief parkeren kan hebben en hoe we deze 

alternatieven ruimtelijk in het gebied kunnen inpassen. Daarbij is het belangrijk zowel rekening te 

houden met de noden en wensen van de verschillende actoren als alle actoren duidelijk te 

informeren over de voor- en nadelen die gepaard gaan met de verschillende mogelijkheden. Door die 

mogelijkheden breed open te trekken, kunnen de bedrijven – maar ook andere actoren – ontdekken 

wat de impact is van het huidige parkeerbeleid binnen de brede context die het bedrijventerrein 

kenmerkt. Van daaruit volgen richtlijnen die rekening houden met de potenties maar ook met de 

bekommernissen van de actoren, om zo een gedragen transitie naar een duurzaam, circulair 

bedrijventerrein te ondersteunen. Een transitie die voor iedereen werkt. 
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3. Methode 
 

Als eerste stap in dit onderzoek werd een studie uitgevoerd waaruit een mogelijk toekomstig 

wensbeeld i.v.m. mobiliteit voor het bedrijventerrein in Haasrode is voortgekomen. Met het oog op 

een participatief vervolgluik in samenwerking met de leden van C-Valley, werd gekozen om aan de 

hand van een ontwerpend onderzoek te werken. De beelden die door dit ontwerpend onderzoek 

gecreëerd werden zijn geen definitieve ontwerpen, maar dienen als facilitator voor een visuele en 

duidelijke uitwisseling op kaart om de voorgestelde mobiliteitsoplossingen in een ruimtelijke context 

te overwegen en bediscussiëren.  

Dit toekomstig wensbeeld stelden we voor aan de hand van vier samenhorende schakels. Samen 

vormen ze één wensbeeld voor het bedrijventerrein in Haasrode. Terwijl er aanvankelijk gesproken 

werd over ‘scenario’s’, werd uiteindelijk geopteerd voor 'schakels’. Op die manier trachtten we 

duidelijk te maken dat het voorstel van een na te streven wensbeeld bestaat uit verschillende 

aspecten die samen een coherent verhaal vormen.  

De vier uitgewerkte schakels zijn: geclusterd parkeren, autoluw bedrijventerrein en parkeertoren, 

verhoogde knooppuntwaarde (OV) en modal shift naar fijnmazige mobiliteit (Figuur 1). Ze 

ontstonden vanuit de overweging dat verschillende mobiliteitsmodi hun kracht pas ontwikkelen als 

deze in relatie tot elkaar gesteld worden. Bij het uitwerken van het kaartmateriaal wordt de 

klemtoon vooral op aspecten gelegd waar bedrijven zelf mogelijk een bijdrage aan kunnen leveren. 

Aangezien het huidige mobiliteitsgedrag en ruimtelijke indeling van het bedrijventerrein nog steeds 

erg door de auto gedomineerd wordt, werd ervoor gekozen om het verhaal van het autogebruik in 

twee schakels te verwerken: een schakel op korte termijn in de vorm van geclusterd parkeren en een 

tweede op lange termijn in de vorm van parkeertorens. 

  

Figuur 1: Aanpak wensbeeld: thematische splitsing in vier schakels 
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De uitdagingen voor het bedrijventerrein in Haasrode zijn van verschillende aard en grootte, gaande 

van lange files tot ruimtelijke, kleinere maar belangrijke knelpunten zoals gevaarlijke inritten. 

Daarom wordt op twee schaalniveaus aan de schakels gewerkt (Figuur 2). De eerste schaal omvat 

het volledige bedrijventerrein (inclusief omgeving), waardoor verbindingen en netwerkstructuren 

ook in kaart gebracht werden. Het tweede schaalniveau zoomt in op een locatie binnen het 

bedrijventerrein zelf, namelijk het oostelijke gedeelte waar de Evenementenlaan, Technologielaan en 

Interleuvenlaan elkaar ontmoeten. Deze zoom werd gekozen op basis van ruimtelijke nabijheid van 

gemotiveerde actoren: uit het M-app onderzoek bleek dat onder meer Siemens, JSR Micro en 

Materialize gemotiveerde actoren zijn om verandering op vlak van mobiliteit te bewerkstelligen. 

Uiteraard is deze zoom een van vele voorbeelden en zijn de thema’s die op het kaartmateriaal 

besproken worden ook op andere plaatsen van belang. De zoom richt zich dan ook op algemene 

principes van een duurzaam mobiliteitsbeleid waarvan de verschillende componenten ook elders in 

het bedrijventerrein toegepast kunnen worden.  

 

 

Figuur 2: De twee schaalniveaus van het ontwerpend onderzoek 

 

In een tweede stap werden de uitgewerkte mobiliteitsschakels uit het ontwerpend onderzoek 

voorgelegd aan verschillende actoren aan de hand van een (digitaal) participatief traject. Een eerste 

samenkomst met de stad Leuven en de opdrachtgever InterLeuven concretiseerde de doelstellingen 

van dit project, waarbij de mobiliteitsschakels gevalideerd en vervolgens gefinaliseerd en 

gefinetuned werden om ze in een tweede samenkomst voor te leggen aan de lokale experten (de 

mensen die dagelijks op het bedrijventerrein aanwezig zijn en de mobiliteitsuitdagingen aan den lijve 

ondervinden). Om dat publiek te bereiken werden de leden van de werkgroep mobiliteit van het 

bedrijventerrein uitgenodigd voor een interactieve feedbacksessie van 90 minuten op 14/01/21. 

Doelstelling van deze sessie was het peilen naar de bereidheid, bezorgdheden en voorkeuren met 

betrekking tot de verschillende mobiliteitsschakels om van daaruit elke schakel en het volledige 

toekomstbeeld rudimentair te evalueren. Gezien de huidige COVID-19 situatie geen live 

feedbacksessie toeliet, waren we aangewezen op een extra dosis creativiteit in de organisatie van dit 

traject. We kozen ervoor om gebruik te maken van Maplix, een ruimtelijk onderzoeksinstrument dat 

digitale samenwerking en participatie mogelijk maakt om zo gezamenlijk na te denken over de 
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ruimte voorgesteld op kaart. Zo werd iedere mobiliteitsschakel alsook het volledige wensbeeld 

ruimtelijk voorgesteld aan het doelpubliek, gekoppeld aan een aantal gerichte feedbackvragen. Door 

de combinatie van ruimtelijke en niet ruimtelijke vragen werd een antwoord geformuleerd op de 

onderzoeksvragen. 

Ervaring leert ons dat online gesprek en participatie de nodige structuur en begeleiding vraagt. De 

drempel om vrij te communiceren in een online omgeving is nu eenmaal hoger, en de betrokkenheid 

lager. Om het gesprek op gang te trekken en zodoende de nodige input te verzamelen werd een 

reeks concrete feedback vragen opgesteld per mobiliteitsschakel. Zo werd iedere schakel stapsgewijs 

voorgesteld, besproken en beoordeeld. Omdat elke schakel een ander invulling kent, werden er 

verschillende feedbackvragen opgesteld (zie onderstaand). Er werd geen onderscheid gemaakt in de 

te verzamelen input per zoomniveau. 

 

Schakel 1: Geclusterd parkeren 

 Hoe beoordeel je deze schakel op het eerste zicht? 1 ster (heel negatief), 2 sterren, 3 sterren, 

4 sterren, 5 sterren (heel positief)  

 Wat vind je goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat vind je minder goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat zou je anders doen (duid aan op de kaart)?  

 Hoe zou jij de vrijgekomen ruimte invullen (duid aan op de kaart)?  

 Welke diensten moeten worden aangeboden om de overstap naar geclusterd parkeren 

mogelijk te maken en waar? Denk aan een shuttledienst, deelfietsen, oplaadpalen, 

beveiliging, etc. (duid aan op de kaart). 

 Denk je dat jouw bedrijf bereid is om parkeerruimte op te geven en zo ruimte te maken voor 

iets anders? 

 Heb je ideeën om die geclusterde parkings te organiseren? Koppelen aan beloningssysteem? 

 Hoe kan dit gefinancierd worden? 

 Wat kan jou overtuigen van deze schakel? 

 Wat kan jouw collega overtuigen van deze schakel? 

 Hoe beoordeel je de schakel na de discussie en mogelijke wijzigingen? 1 ster (heel negatief), 

2 sterren, 3 sterren, 4 sterren, 5 sterren (heel positief) 

 

Schakel 2: Autoluw bedrijventerrein en parkeertoren 

 Hoe beoordeel je deze schakel op het eerste zicht? 1 ster (heel negatief), 2 sterren, 3 sterren, 

4 sterren, 5 sterren (heel positief) 

 Wat vind je goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat vind je minder goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat zou je anders doen (duid aan op de kaart)? 

 Hoe zou jij de vrijgekomen ruimte invullen (duid aan op de kaart)? 

 Welke diensten moeten worden aangeboden om de overstap naar parkeertorens mogelijk te 

maken en waar? Denk aan een shuttledienst, deelfietsen, oplaadpalen, beveiliging, etc. (duid 

aan op de kaart). 
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 Denk je dat jouw bedrijf bereid is om parkeerruimte op te geven en zo ruimte te maken voor 

iets anders? 

 Heb je ideeën om het gebruik van die parkeertorens praktisch te organiseren? Koppelen aan 

beloningssysteem? 

 Hoe kan dit gefinancierd worden? 

 Wat kan jou overtuigen van deze schakel? 

 Wat kan jouw collega overtuigen van deze schakel? 

 Hoe beoordeel je de schakel na de discussie en mogelijke wijzigingen? 1 ster (heel negatief), 

2 sterren, 3 sterren, 4 sterren, 5 sterren (heel positief) 

 

 Schakel 3: Verhoogde knooppuntwaarde (OV) 

 Hoe beoordeel je deze schakel op het eerste zicht? 1 ster (heel negatief), 2 sterren, 3 sterren, 

4 sterren, 5 sterren (heel positief) 

 Wat vind je goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat vind je minder goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat zou je anders doen (duid aan op de kaart)? 

 Hoe zou jij de vrijgekomen ruimte invullen (duid aan op de kaart)?  

 Welke diensten moeten worden aangeboden om het gebruik van de mobipunten of 

openbaar vervoer te faciliteren en stimuleren en waar? Denk aan een shuttledienst, 

deelfietsen, oplaadpalen, beveiliging, etc. (duid aan op de kaart). 

 Denk je dat jouw bedrijf bereid is om het gebruik van mobipunten en openbaar vervoer aan 

te moedigen? Onder welke voorwaarden?  

 Zou het voorzien van overdekte bushaltes het gebruik van het openbaar vervoer volgens jou 

stimuleren? 

 Hoe denk je over de plaatsing van het treinstation? Is hier nood aan? 

 Hoe kan dit gefinancierd worden? 

 Wat kan jou overtuigen van deze schakel? 

 Wat kan jouw collega overtuigen deze schakel? 

 Hoe beoordeel je de schakel na de discussie en mogelijke wijzigingen? 1 ster (heel negatief), 

2 sterren, 3 sterren, 4 sterren, 5 sterren (heel positief) 

 

Schakel 4: Modal shift naar fijnmazige mobiliteit 

 Hoe beoordeel je deze schakel op het eerste zicht? 1 ster (heel negatief), 2 sterren, 3 sterren, 

4 sterren, 5 sterren (heel positief) 

 Wat vind je goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat vind je minder goed (duid aan op de kaart)?  

 Wat zou je anders doen (duid aan op de kaart)? 

 Zijn er nog knelpunten of probleemzones die hier niet aangepakt worden (duid aan op de 

kaart)? 

 Welke (fiets)diensten moeten er nog aangeboden worden om het gebruik van de fiets te 

stimuleren, en waar? Denk aan fietshersteldiensten, fietsenstallingen, etc. (duid aan op de 

kaart)? 
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 Denk je dat jouw bedrijf bereid is om het gebruik van de fiets aan te moedigen? Onder welke 

voorwaarden? Denk aan abonnement deelfietsen aanbieden, fietsvergoeding, douches en 

kleedkamers voorzien, etc. 

 Wat is er volgens jou nodig om meer in te zetten op een actief fietsbeleid op het terrein zelf? 

 Hoe bereid is jouw bedrijf naar een actief fietsbeleid? Of misschien heb je dat al? 

 Is er vraag vanuit de werknemers van jouw bedrijf naar alternatieven zoals e-bikes? 

 Hoe kan dit gefinancierd worden? 

 Wat kan jou overtuigen van deze schakel? 

 Wat kan jouw collega overtuigen van deze schakel? 

 Hoe beoordeel je de schakel na de discussie en mogelijke wijzigingen? 1 ster (heel negatief), 

2 sterren, 3 sterren, 4 sterren, 5 sterren (heel positief) 

 

Daar de voorziene tijd niet toeliet om alle schakels met iedereen diepgaand te overlopen, werden de 

leden van de werkgroep mobiliteit in twee groepen opgedeeld. De ene groep besprak schakel 1 en 2 

over de auto, terwijl de andere groep het had over schakel 3 en 4 over de modal shift naar OV en 

actieve mobiliteitsmodi. Om iedereen de kans te geven om op elke schakel een volwaardige mening 

te formuleren of bezorgdheden te communiceren, werd de online bevraging nog een week 

beschikbaar gesteld voor verdere input.  
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4. In vier schakels richting een wensbeeld 
 

De vier schakels kunnen in twee thema’s onderverdeeld worden. Ten eerste behandelen de schakel 

autoluw bedrijventerrein en parkeertoren en de schakel geclusterd parkeren het autogebruik op het 

bedrijventerrein. De andere twee schakels daarentegen zetten in op een modal shift door enerzijds 

verhoogde knooppuntwaarde van het openbaar vervoer en anderzijds door een omschakeling naar 

fijnmazige mobiliteit, dus fietsen en wandelen.  

Voor de twee thema’s autogebruik en modal shift wordt telkens kort de bestaande situatie geschetst 

alvorens de schakels van het wensbeeld toegelicht worden. Vervolgens wordt per thema de 

schaalzoom uitgelegd.  

 

Autogebruik 

De bestaande situatie van het bedrijventerrein maakt snel duidelijk waar een groot potentieel tot 

optimalisering ligt: bij de parkeerplaatsen. Deze zijn nu in grootte mate gelijkvloers in openlucht 

aangelegd, vragen een grote ruimte-inname en doen zo aanspraak op een belangrijk percentage van 

de beschikbare oppervlakte van het bedrijventerrein. Deze parkeerplaatsen genereren verder ook 

een filevorming naar het bedrijventerrein toe, vooral ter hoogte van de Geldenaaksebaan en de 

Meerdaalboslaan. Maar ook visueel is het landschap van vrachtwagenaanhangers die langs de weg 

ruimte innemen geen uitnodigend beeld.  

 

 

Figuur 3: Bestaande situatie autogebruik 

(n.b. het aantal bestaande parkeerplaatsen zal in feite nog hoger liggen, de kaart geeft 

een schatting aan de hand van openstreetmap.) 
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De bestaande situatie leidt tot een aantal doelstellingen gericht op een duurzamere parkeerruimte. 

Ten eerste biedt de huidige situatie veel potentieel om parkeerplaatsen te verdichten en deze 

minder zichtbaar in het straatbeeld te positioneren. Ten tweede kan het inzetten op autodelen een 

verdichting bewerkstelligen. Dit kan zowel voor publieke deelsystemen alsook voor 

autodeelsystemen binnen een bedrijf. Door minder individuele en minder verspreide 

parkeerplaatsen wordt getracht om de doorstroming op het bedrijventerrein te verhogen. Tegelijk 

moet hier ook vermeld worden dat een betere doorstroming voor individuele auto’s niet per se een 

doel mag zijn en de doorstroming vooral voor openbaar vervoer of fietsers ten goede moet komen. 

Ten slotte is het van groot belang om de ruimtewinst die door een nieuw parkeerbeleid kan ontstaan 

tastbaar te maken. Mogelijkheden hiervoor worden in de schakel modal shift naar fijnmazige 

mobiliteit en in de voorbeelden voor andere bedrijventerreinen besproken.  

 

Wensbeeld autogebruik 

Overkoepelend voor het autogebruik duiden we enkele aandachtspunten aan die zowel voor de 

schakel autoluw bedrijventerrein alsook voor de schakel geclusterd parkeren van belang zijn.  

- Autoluw: een autoluw bedrijventerrein of ten minste een zone-30 over het gehele 

bedrijventerrein zou de veiligheid voor de andere weggebruikers aanzienlijk verbeteren. 

- Shuttleservice (of lokaal gebruik OV) voor last mile: complementair aan de parkeertorens (en 

eventueel ook geclusterde parkeerplaatsen) zijn bijkomende vervoersmodi nodig die de 

werknemer snel en comfortabel naar zijn bestemming brengen. Dit is noodzakelijk voor 

langere afstanden en zou financieel niet ten koste van de werknemer mogen zijn (dus gratis 

voor de werknemer). Alternatief aan een shuttle kan ook in samenspraak met De Lijn 

overwogen worden de bus binnen het bedrijventerrein voor de last mile van parkeergarage 

naar bedrijf in te zetten. Een koppeling met mobipunten en/of deelfietsen kan ook 

onderzocht worden.  

- Deelauto’s per bedrijf: deelauto’s per bedrijf kunnen een oplossing bieden voor werknemers 

die bijvoorbeeld overdag een klant moeten bezoeken. Dit bespaart ruimte en geeft de 

werknemer nog altijd vrijheid in diens verplaatsingen tijdens de werkuren. 

- Publieke deelsystemen en corporate mobipunten: zie schakel ‘verhoogde knooppuntwaarde’ 

- Bijkomende maatregelen: Een aanpassing van de parkeernorm zou de groei van het 

autoaandeel kunnen beperken of zelfs kunnen terugdringen. 

 

Schakel autoluw bedrijventerrein en parkeertoren 

Deze schakel stelt een langetermijnsaanpak voor waarin parkeerplaatsen verdicht en verplaatst 

worden. De verdichting gebeurt aan de hand van parkeertorens die het gemotoriseerd verkeer 

clusteren en op meerdere bouwlagen verdichten. Deze parkeertorens bevinden zich op strategische 

locaties, zodat de filevorming beperkt blijft. Zo zijn de invalswegen en ingangen naar het 

bedrijventerrein interessant, zoals bijvoorbeeld op deze drie locaties: (1) in het noorden naast de 

Meerdaalboslaan aan de Brabanthal, (2) naast de kruising Geldenaaksebaan, Merdaalboslaan en 

Interleuvenlaan en (3) aan de westelijke kant aan de Ambachtenlaan. De parkeerplaatsen worden 

indien mogelijk op een al bestaand parkeerterrein aangelegd om verdere verharding te beperken. 

Door de locatie langs de invalswegen of aan de rand van het bedrijventerrein kan de circulatie op het 
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bedrijventerrein zelf verder verminderd worden. Er kan zelfs overwogen worden om het bedrijven-

terrein autoluw aan te leggen. De ruimte die gewonnen wordt langsheen de straten op het 

bedrijventerrein kan zo ingezet worden voor veiligere fietsinfrastructuur.  

Complementair aan de parkeertoren wordt een shuttle voorgesteld, zodat de overstap van de auto 

tot aan het bedrijf nog altijd vlot en veilig kan verlopen. Deze shuttles zijn bij voorkeur gratis zodat 

deze ook door werknemers gebruikt kunnen worden.  

Bijkomende Maatregelen: Shuttle en parkeerplaatsen voor werknemers gratis 

 

 

 

Figuur 4: wensbeeld schakel autoluw bedrijventerrein en parkeertoren 

 

Schakel geclusterd parkeren 

In vergelijking met de vorige schakel waar de verdichting van parkeerplaatsen door de bouw van een 

parkeergarage gebeurt, kan de schakel geclusterd parkeren na onderlinge afspraken al binnen een 

korte termijn uitgewerkt worden. Door het clusteren van parkeerplaatsen van bedrijven die zich 

naast elkaar bevinden kunnen meerdere bedrijven een parkeerterrein samen gebruiken en zo 

kostbare plaats besparen. Synergiën tussen de bedrijven kunnen ook een efficiënter ruimtegebruik 

mogelijk maken, ten eerste door de verschillende noden van de bedrijven bij verschillende 

piekmomenten in beschouwing te nemen en ten tweede door besparing van extra in- of uitritten en 

circulatiewegen die met een parkeerterrein verbonden zijn. Deze geclusterde parkeerplaatsen zijn 

idealiter uniform over het bedrijventerrein gespreid zodat alle werknemers van het bedrijventerrein 

een geclusterd parkeerplaats op loopafstand (max. 400 m) van diens werkplaats hebben.  
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We raden aan 4-8 geclusterde parkeerterreinen te voorzien. Daardoor blijft de loopafstand beperkt 

(in de afbeelding beneden max. 400 m), maar wordt ook een behoorlijke ruimtewinst gehaald. Zoals 

eerder aangegeven kan bij een kleiner aantal geclusterde parkeerplaatsen overwogen worden om 

met een shuttlesysteem te werken. Een maatregel over betalend parkeren buiten de geclusterde 

parkeerplaatsen is noodzakelijk om het parkeren buiten deze parkeerterreinen te ontmoedigen. 

 

 

Figuur 5: wensbeeld schakel geclusterd parkeren 

 

Zoom bestaande situatie en wensbeeld voor de schakels autoluw bedrijventerrein en parkeertoren en 

geclusterd parkeren 

Uiteraard vragen bepaalde situaties nog steeds parkeerruimte naast het bedrijf zelf, en ook 

duurzame initiatieven zoals (e-)deelauto’s kunnen met een parkeerplaats voor de deur beloond 

worden. Belangrijk is dat het aantal parkeerplaatsen duidelijk gelimiteerd is (bv. door een 

parkeernorm) en alleen voor een bepaalde gebruiker beschikbaar is, om te vermijden dat 

werknemers met hun eigen wagens tot aan het bedrijf rijden.  

Eén van deze gebruikers is vaak de klant of bezoeker. Zij kunnen vooral in een testfase van geclusterd 

parkeren of parkeertorens minder vertrouwd zijn met de nieuwe mobiliteitsrichtlijnen en deze 

bijgevolg als drempel ondervinden. Daarom kan overwogen worden om voor deze klanten een aantal 

parkeerplaatsen aan het bedrijventerrein vrij te houden. Een tweede optie is om gedeelde bedrijfs-

(e-)auto’s ook naast het bedrijf zelf te laten parkeren. 

De resterende parkeerplaatsen bevinden zich indien mogelijk aan de achter- of zijkant van het 

gebouw zodat ze in de publieke ruimte het wegbeeld minder domineren. Vrijgekomen 

parkeerplaatsen voor de ingang of langs de publieke ruimte die een nieuwe functie krijgen zijn niet 

alleen voordelig voor het bedrijf, maar geven ook wandelaars een uitnodigende en multifunctionele 
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ruimte om te vertoeven (zie voorbeelden). In-/ en uitritten worden zoveel mogelijk beperkt en 

worden geclusterd om de versnippering van de fietswegen tegen te gaan en de oppervlakte voor 

circulatie van auto’s te beperken.  

 

 

Figuur 6: Zoom op bestaande situatie en wensbeeld autogebruik 

 

Modal Shift 

Bestaande situatie 

De huidige verkeerssituatie voor fietsers naar en op het bedrijventerrein kent ondanks verbeterde 

verbindingen naar Leuven nog knelpunten die obstakels vormen voor de overstap van auto naar 

fiets. Zo zijn bijvoorbeeld de kruispunten aan de Meerdaalboslaan gevaarlijk, maar ook op het 

bedrijventerrein zelf vormen de sterke aanwezigheid van de auto en de vele kruisende bewegingen 

door in- en uitritten een obstakel. Ook in de bereikbaarheid vanuit de buurgemeenten en de 

algemene leesbaarheid van het fietsnetwerk zijn verbeteringen mogelijk.  

De wandelbaarheid kent ook heel wat obstakels: de wegen zijn te lang en shortcuts ontbreken. 

Bovendien zorgt de omheining van het bedrijventerreinen ervoor dat grote gebieden volledig 

afgesloten worden, wat zorgt voor grote omwegen voor de voetganger.  

Voor het openbaar vervoer worden toegepaste busverbindingen gepland (directe busverbindingen 

naar het bedrijventerrein, frequente verbindingen via Tiensesteenweg met gedeeltelijke busbaan), 

maar ook hier staat de bus op sommige plaatsen nog in de file vast. De bushaltes zelf verschillen in 

hun infrastructuur waarbij in sommige gevallen alleen een paal met bord aanduidt dat er een halte is. 

Drie publieke mobipunten worden in nabije toekomst geïnstalleerd en een haalbaarheidsstudie is in 

opmaak om de mogelijkheden van een treinstation Haasrode te onderzoeken.  
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Figuur 7: bestaande situatie thema modal shift 

 

Schakel verhoogde knooppuntwaarde 

Voor openbaar vervoer wordt nagestreefd om in te toekomst 20% van de verplaatsingen op deze 

manier af te wikkelen. Meer comfort en snellere verbindingen zijn bijgevolg deel van de 

doelstellingen. Om het comfort te verhogen en het openbaar vervoer duidelijker in beeld te brengen, 

wordt voorgesteld de bushaltes tot overdekte bushaltes doorheen het bedrijventerrein uit te 

werken. Vrijliggende busbanen kunnen bijkomend de circulatie op het terrein verbeteren. 

Daarnaast kunnen vooral mobipunten voor bedrijven de mogelijkheid bieden om het ov-netwerk te 

verdichten. Aangelegd als corporate mobipunten op buurtniveau, kunnen deze het toekomstige OV-

aanbod ondersteunen. Daarbij zou het interessant zijn om rekening houden met een goede 

ruimtelijke spreiding en bijvoorbeeld ook het zuidelijk gedeelte van het bedrijventerrein bereikbaar 

te maken. Als het treinstation effectief gebouwd wordt, zou hier uiteraard een (inter)regionaal 

mobipunt van belang kunnen zijn.  
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Figuur 8: schakel verhoogde knooppuntwaarde 

 

Schakel modal shift naar fijnmazige mobiliteit 

De doelstellingen geven aan dat na de modal shift 25% van de verplaatsingen met de fiets moeten 

gebeuren. Om de fiets op weg naar het bedrijventerrein te kunnen inzetten en de bereikbaarheid 

vanuit buurgemeenten te verbeteren, zijn fietsroutes, veilige fietsoversteekplaatsen en een 

algemeen fijnmaziger fietsnetwerk van belang. 

Verder is de ruimtelijke kwaliteit van de fietsroutes essentieel om het fietsen aangenaam te maken; 

naast drukke wegen is fietsen minder wenselijk. Daarom willen wij het belang van groene fietsroutes, 

gekoppeld aan ecologische corridors benadrukken. Tussen de rijbanen door is er potentieel voor 

kleine doorsteken die door het groen lopen en zo de afstanden voor voetgangers en fietsers 

verkorten. Door het bevorderen van trage wegen – wegen voor wandelaars en fietsers – wordt niet 

alleen een bijdrage aan de modal shift mogelijk, maar ook aan de transitie naar een bedrijventerrein 

dat groenstructuren en ecologie waardeert en ervaarbaar maakt. Deze doorsteken zijn ook voor 

voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer van belang en kunnen in het algemeen de 

leefbaarheid bevorderen. Als fiets- en wandelpaden gepaard gaan met openbaar meubilair (bv. 

zitmogelijkheden), kunnen deze gebieden in een breder netwerk geïntegreerd worden en 

bijvoorbeeld ook aanzetten tot een lunchpauze in de zon. De verdere omheining van gebieden moet 

zo veel mogelijk beperkt worden en bij reeds omheinde gebieden is te overwegen of deze niet open 

gesteld kunnen worden. Een shortcut langs een afrastering zoals langs de UCLL is functioneel maar 

minder aangenaam. 
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Bijkomend kunnen bedrijven verplaatsingen met de fiets ondersteunen door abonnementen voor 

deelfietsen of bedrijfs(e-)fietsen in plaats van bedrijfswagens aan te bieden. Een fietshersteldienst en 

fietsherstelzuilen kunnen de drempel verder verlagen door voor bedrijfsfietsen een comfortabele 

oplossing te bieden bij de nood aan herstelwerken. Een duidelijke signalisatie en het prioritair 

verlenen van voorrang aan de fietser kunnen bovendien de fietsvriendelijkheid op het 

bedrijventerrein versterken.  

 

 

 

Figuur 9: schakel modal shift naar fijnmazige mobiliteit 

 

Zoom bestaande situatie en wensbeeld voor de schakels verhoogde knooppuntwaarde en modal shift 

naar fijnmazige mobiliteit 

Voor fietser wordt vooral op het kleinere schaalniveau duidelijk hoe veranderingen aangepakt 

kunnen worden. De fietswegen die nu gedeeltelijk bestaan worden vaak doorkruist door in- of 

uitritten van parkeerplaatsen en creëren regelmatig conflicten. Het fietspad wordt vaak onderbroken 

en verhindert een continue, vlotte verplaatsing met de fiets. Het verlenen van voorrang (rood 

ingekleurde, doorlopende fietswegen over inritten heen) zou hier de continuïteit voor de fietser 

verbeteren en de aanwezigheid van fietsers op het bedrijventerrein voor de automobilisten 

verduidelijken.  

Op de bedrijventerreinen zelf zijn overdekte, veilige fietsenstallingen (mogelijks met oplaadpaal) 

wenselijk. Deze kunnen dicht bij de ingang geplaatst worden, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn en 

afstanden van voor- of natransport beperkt blijven. Bovendien bevordert de aanwezigheid van 

duurzame fietsenstallingen ook de kwaliteit van de publieke ruimte. Het ter beschikking stellen van 



20 
 

douches en kleedruimtes voor fietsers door bedrijven is belangrijk om ook voor fietsers die langere 

afstanden afleggen de verplaatsing mogelijk te maken.  

 

 

Figuur 10: Zoom bestaande situatie en wensbeeld thema modal shift 

 

Synergiën van vier schakels: zoom wensbeeld 

De complementariteit van de schakels wordt duidelijk als men alle schakels combineert. De schakels 

zetten in op verschillende aspecten en vormen zo een coherent geheel en een herstructurering van 

het bedrijventerrein met een focus op duurzame vervoersmodi. Daarbij komt niet alleen ruimte vrij 

voor mobiliteitsinfrastructuur, maar ook voor de aanleg van nieuwe groenstructuren en 

wandelpaden. Er zijn verschillende opties om de vrijgekomen ruimte in te vullen (zie voorbeelden). 

 

 

Figuur 11: Zoom wensbeeld in vier schakels 
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De resultaten van dit wensbeeld kunnen ook op een schematische manier samengevat worden, 

rekening houdend met de gewenste afstand tussen de hernieuwde, kwalitatieve publieke ruimte, de 

bedrijven en het gekozen vervoersmiddel. Hierbij geldt dat de fietsvoorzieningen best zo dicht 

mogelijk bij de eindbestemming geplaatst worden, gevolgd door het openbaar vervoer (mobipunten, 

bushaltes), infrastructuur voor deelauto’s en dan tenslotte de eigen wagen. Daardoor wordt het 

gebruik van de auto ontmoedigd terwijl duurzamere vervoerswijzen comfortabeler en vlotter 

bereikbaar zijn. Deze logica wordt tijdens dit onderzoek vooral bekeken door de lens van de 

werknemer, met als eindbestemming het bedrijf waar deze werkt. Tegelijk moet deze dynamiek ook 

vanuit het perspectief van de bezoeker in de publieke ruimte bekeken worden: fietsenstallingen 

moeten dus zowel dicht bij de bedrijven geplaatst worden maar ook voldoende aanwezig zijn in de 

publieke ruimte.  

 

 

Figuur 12: Veralgemeend principe wensbeeld 

(n.b. voorzieningen voor wandelaars welke hier niet inbegrepen zijn, moeten nog 

dichterbij en regelmatig geplaatst worden dan fietsvoorzieningen) 
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5. Resultaten feedbacksessie 
 

De online feedbacksessie met de werkgroep mobiliteit leverde heel wat nieuwe inzichten op, en 

plaatste de ontworpen mobiliteitsschakels in de context van de visie en bezorgdheden van de 

actoren op het bedrijventerrein zelf. Deze resultaten zullen input geven aan het masterplan dat Stad 

Leuven wenst op te maken voor het bedrijventerrein in Haasrode. Het is duidelijk dat de huidige 

mobiliteitsuitdaging daadwerkelijk leeft op het terrein, en dat er heel wat bereidheid is om zelf aan 

de slag te gaan. Dat blijkt uit de resultaten van deze sessie en de vragenlijst die nadien verspreid 

werd. Het volledige overzicht aan input en resultaten van zowel de online sessie (25 deelnemers) als 

de vragenlijst (13 deelnemers) worden gezamenlijk op kaart en schriftelijk weergegeven op volgende 

link: https://app.maplix.io/reports/Haasrode, en hieronder samengevat per cluster. Enkel de 

belangrijkste en vaakst terugkomende resultaten worden hier verder toegelicht.  

 

Schakel 1: Geclusterd parkeren 

Het idee om geclusterd te parkeren in plaats van aan het bedrijf zelf vraagt duidelijk om een mentale 

shift. Er doken dan ook heel wat praktische bezorgdheden op. Hoe wordt dit georganiseerd? En hoe 

geraken we van een geclusterde parking snel op de werkplek? Een ding was alvast duidelijk: de 

ruimtelijke inplanting van deze parkings op het bedrijventerrein zal van groot belang worden. Het 

initiële schokeffect maakt dan ook al gauw plaats voor creatieve brainstorm over praktische 

oplossingen en suggesties. Zo wordt er enerzijds gewezen op de ellenlange dagelijkse files van en 

naar het bedrijventerrein die start aan de E40. Om het gebruik van de geclusterde parkings te 

stimuleren, worden ze dus best zo kort mogelijk bij de afrit van de E40 geplaatst. Anderzijds wordt er 

gewezen op het belang van interconnectiviteit tussen de parkings en de bedrijven zelf. Er wordt 

voorgesteld om de parkings zo centraal mogelijk in te planten, en bovendien te opteren voor 

voldoende verschillende parkings, om zo de maximale reistijd van en naar die geclusterde parkings 

op 10 minuten wandeltijd te houden. Dat wordt over het algemeen als een aanvaardbare reistijd 

aanschouwd. Een lokale aanpak tussen bedrijven onderling lijkt de meest geschikte optie. Aangezien 

niet elk bedrijf evenveel parking nodig heeft, kan er beter onderling afgesproken worden welke 

parkeernood er is en waar die gezamenlijk georganiseerd kan worden. Ook de invulling van de 

vrijgekomen ruimte kan op die manier op een gezamenlijke manier en efficiënter georganiseerd 

worden.  

Om de deelnemers helemaal te overtuigen van deze schakel, moet er ingezet worden op veilige en 

aangename infrastructuur van en naar die parkings. Denk aan goed uitgeruste wandel- en fietspaden 

met voldoende oversteekplaatsen, verlichting en groenruimte. Infrastructuur lijkt een groot 

struikelblok voor het gebruik van deze parkings. Als tweede wordt de nood aan bijkomende diensten 

naar voor geschoven. Denk aan oplaadpalen voor elektrische wagens op deze geclusterde parkings, 

maar ook aan deelfietsen en fietsenstallingen aan het bedrijf zelf om snel op de werkplek te geraken. 

Als voorbeeld en inspiratie wordt de onderzoekscampus in Eindhoven een aantal keer naar voor 

geschoven. De allergrootste troef van deze schakel volgens de deelnemers? Tijdswinst door het 

vermijden van files (als dat al lukt) en de zoektocht naar parkeerplaats op het terrein in de 

ochtend. Dat blijkt meteen ook de sterkte overtuigingsfactor te zijn om de medewerking aan de 

praktische organisatie van deze schakel mogelijk te maken. 

https://app.maplix.io/reports/Haasrode


23 
 

Schakel 2: Autoluw bedrijventerrein en parkeertoren 

Het vrijmaken van extra ruimte door de inplanting van parkeertorens zorgde voor gelijkaardige 

bezorgdheden en suggesties vanuit de leden van de werkgroep, hoewel de weerstand ten opzichte 

van deze schakel beduidend hoger was. Het budget en de ruimte die nodig is om een parkeertoren 

mogelijk te maken ligt namelijk een stuk hoger dan bij een geclusterde parking. Dat maakt dat er 

minder parkeertorens zullen zijn dan dat er geclusterde parkings mogelijk zijn, wat er op zijn beurt 

voor zal zorgen dat de afstand tussen parking en bedrijf zelf een stukje langer zal zijn. De maximale 

wandeltijd van 10 minuten zal dus niet gegarandeerd kunnen worden, en men zal eerder 

aangewezen worden op de komst van een shuttlebus of een aanbod aan deelmobiliteit. Dat maakt 

de ruimtelijke keuze voor de inplanting van deze torens van cruciaal belang. Ook het fileprobleem 

wordt hier opnieuw naar voor geschoven. Er wordt gevreesd voor een langere reistijd dan dat die 

momenteel is, indien men eerst in de file moet staan om nadien vanuit de parkeertoren nog een 

eindje onderweg te zijn met de fiets, te voet of bus. Praktische organisatie en uitwerking in 

samenwerking met alle actoren is cruciaal.  

Toch blijkt hier over het algemeen eerder weinig bereidheid voor te zijn. De deelnemers hebben 

duidelijk nood aan extra overtuiging om het comfort van de nabije autoparkeerplaats op te geven 

voor een andere ruimtelijk invulling. De overtuigingskracht van deze schakel schuilt zich eerder in 

het verminderen van het autogebruik, door het belonen van andere verplaatsingsmodi zoals de 

fiets of het openbaar vervoer. Belonen om gebruik te maken van een parkeertoren lijkt minder 

zinvol. 

 

Schakel 3: Verhoogde knooppuntwaarde (OV) 

Over deze schakel heerst meteen consensus over de onzekerheid van het treinstation. Komt het er, 

of komt het er niet? De deelnemers zijn zich bewust van deze mogelijkheid, maar geven aan dat deze 

schakel valt of staat met de effectieve komst van dat station. Beoordeling ervan is op dit moment 

dan ook niet eenvoudig. Toch blijkt hier daadwerkelijk draagvlak voor te bestaan. Een treinstation 

zou voor verschillende bedrijven een grote meerwaarde zijn, waaronder de studenten van de UCLL, 

die op kot zitten in Leuven. Hoe groot de effectieve nood is in het algemeen voor dit treinstation, is 

onduidelijk. Aangezien de meerderheid van de werknemers momenteel met de auto komt, is het 

moeilijk om het gebruik van dat station (en openbaar vervoer in het algemeen) op dit moment te 

voorspellen. Ook de bedrijven zelf hebben geen zicht op deze situatie vanuit hun werknemers of 

collega’s. Om het gebruik ervan te stimuleren, worden er wel een aantal suggesties naar voor 

geschoven: voldoende rechtstreekse verbindingen (zonder te veel overstap) en een bijkomend 

aanbod aan mobiliteitsopties om de last mile van station naar het bedrijf mogelijk te maken 

(Bluebike zou ideaal zijn, want betaal je niet per uur maar per dag, maar ook de optie van een 

shuttledienst en deelsteps wordt naar voor geschoven).   

Ook over het gebruik van mobipunten worden vraagtekens opgeworpen. Er blijkt heel wat 

onwetendheid over deze mobipunten. Nochtans staan er al een aantal op de planning voor het 

bedrijventerrein in Haasrode. Er is een algemene vraag naar meer informatie, zowel naar invulling als 

ondersteuning als gebruiksmogelijkheden. Want de bereidheid om mee op de kar te springen is er 

wel. Bijkomende toelichting over het gebruik van deze mobipunten wordt echter positief onthaald, 

hoewel er bedenkingen zijn over het doelpubliek ervan. Werknemers die overdag op pad moeten om 

klanten te bezoeken zullen hier wellicht minder gebruik van maken. Dat maakt het gebruik van onder 
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andere deelwagens niet wenselijk. Hier blijkt weinig nood aan te bestaan. Ook de koppeling met het 

gebied rond het bedrijventerrein is niet duidelijk. Kunnen ook mensen die niet op het 

bedrijventerrein werken gebruik maken van deze wagens, en waar kan ik hem nadien kwijt? Indien 

men verdergaat met de uitrol van deelwagens, dienen ze dichtbij de bedrijven zelf geplaatst te 

worden (al dan niet gekoppeld aan een mobipunt) en in voldoende aantallen. Zo wordt het aanbod 

enigszins gegarandeerd en hoeft men niet te vrezen voor een gebrek eraan wanneer nodig. 

Ook hier wordt de nadruk gelegd op het belang van de ruimtelijke inplanting. Men is het erover eens 

dat de mobipunten zoals ze nu voorgesteld worden erg geconcentreerd zijn binnen het 

bedrijventerrein zelf. De link met de omgeving van het terrein wordt in vraag gesteld. Er wordt 

voorgesteld om met corporate mobipunten te werken aan de rand of net buiten het terrein om dit 

op te vangen, en het initiatief aan de bedrijven zelf te laten (in functie van lokale noden en vragen). 

Om het gebruik van deze mobipunten te stimuleren zal het belang van een comfortabele overstap 

cruciaal zijn. Denk hierbij enerzijds aan een voldoende uitgebreid aanbod aan mobiliteitsdiensten, 

alsook een goede connectie tussen deze mobipunten en de bedrijven zelf. Er wordt voorgesteld om 

aparte wandel- en fietswegen aan te leggen die niet langs de weg lopen, en die de openbaar 

vervoerinfrastructuur en mobipunten met elkaar en de bedrijven verbinding. Die groene 

tussenroutes zouden een mooie stimulans zijn om de auto achterwege te laten. Hierin zien de 

deelnemers een erg belangrijke stap in de bewerkstelliging van de modal (en mental) shift en zo het 

gebruik van alternatieve modi te stimuleren en belonen. Bedrijven zijn dan ook bereid om hier een 

actieve rol in te spelen, door te informeren, faciliteren en financieren. Tot slot wordt er geduid op 

de huidige COVID-situatie, waardoor het gebruik van het openbaar vervoer door veel bedrijven sterk 

afgeraden wordt. Daar zal in de toekomst blijven rekening mee moeten gehouden worden. Blijft dit 

een trend of niet? 

 

Schakel 4: Modal shift naar fijnmazige mobiliteit 

Dit is de schakel waar we uiteindelijk naartoe willen. Ook de bedrijven zien hier muziek in, en 

onthalen deze schakel erg positief. Er heerst een algemene bereidheid om actief in te zetten op het 

promoten van een fietsbeleid, hoewel verschillende bedrijven dat al doen. Eén voorwaarde wordt 

door zo goed als alle deelnemers onderstreept: het uitbouwen van een goed, veilig en aangenaam 

fietsnetwerk. Zowel op als naast het bedrijventerrein. Dat blijkt een van de belangrijkste 

struikelblokken te zijn momenteel, en weerhoudt volgens de deelnemers heel wat mensen van een 

actieve pendelcultuur. Veilige infrastructuur met voldoende fietssignalisatie en ruimte voor groen in 

de vorm van ecologische corridors vormt volgens de deelnemers dan ook een beloning op zich. 

Hoewel de bedrijven hier vooral initiatieven verwachten van bovenaf, zijn bedrijven bereid tot 

bilaterale dialoog om meer praktische invulling te geven aan dit verhaal. Denk aan een aanpak rond 

fietshersteldiensten, fietsenparkings of groene ruimte tussen bedrijven onderling.  

Goede infrastructuur zet aan tot fietsen. En zien fietsen doet fietsen. Dat is de algemene filosofie 

waaruit de overtuigingskracht van deze schakel blijkt. Als iedereen aan dezelfde kar trekt, kan er dan 

ook heel wat gerealiseerd worden. Ook bedrijven willen en kunnen hier een rol in spelen, door 

fietsen actief aan te moedigen in de vorm van fietsvergoeding, veilige en overdekte fietsenparkings 

(denk aan het wegzetten van e-fietsen), fietsleasing of interne faciliteiten (denk aan douches en 

kleedkamers). Maar opnieuw: mits de eerste stap gezet wordt door in te zette op goede 

fietsinfrastructuur. 
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Voorbeelden bedrijventerreinen 

Door een compactere handhaving van parkeerplaatsen bestaan er verschillende mogelijkheden om 

de vrijgekomen ruimte een nieuwe invulling te geven: gedeelte ruimtes voor bedrijven, uitbreiding 

en verdichting van bedrijven, koppeling van het bedrijventerrein met andere functies (bv. sport) en 

potentieel om te vergroenen en de ecologische waarde te benadrukken. Hierbij blijft het erg 

belangrijk dat de vrijgekomen ruimte steeds op mensenmaat aangelegd wordt zodat de 

autoafhankelijkheid verminderd wordt. Hieronder een aantal inspirerende voorbeelden in België 

(Beeld 1-8). 

 

              
Beeld (1) en (2): Trax-park Roeselare. Beleving door functies voor jeugd en muziek worden gecombineerd 

met een bermen, wateropvang en ontharding. (bron: databank publieke ruimte) 

 

                
Beeld (3) en (4): Confinimmo, Brussel. Ecologische waterbekkens voor waterbuffering en verblijfsruimte voor 

medewerkers en bezoekers (bron: inspiratiegids ecologisch groen op bedrijventerrein) 

 

 
Beeld (5): Retie. kleinschalige ingrepen met weinig 

onderhoud (bron: inspiratiegids ecologisch groen op 

bedrijventerrein) 

 

 
Beeld (6): Athlon, Machelen. Hooiland en 

bloemweide zorgen voor weinig onderhoud en 

natuurlijke waterhuidhouding. De groenstructuren 

sluiten aan met omliggende bossen en akkerland 

(bron: inspiratiegids ecologisch groen op 

bedrijventerrein) 

 

https://vub-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ana_daniela_dresler_vub_be/EcXtwwpNfDdOoZWbgPMMz4QBiBQei8wtWMc5rEmws03r_A
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Beeld (7): Groenbek, Waregem. Halfverharde 

parkeerplaatsen en een sterk beleid rond fiets- en 

wandelpaden vergroenen het bedrijventerrein. (bron: 

databank publieke ruimte) 

 
Beeld (8): Park spoor oost, Antwerpen. Koppeling 

van groeninfrastructuur en 2300 parkeerplaatsen 

voor sportpaleis Antwerpen (bron: databank 

publieke ruimte) 
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6. Aanbevelingen en conclusies 
 

Het onderzoek resulteert in een duidelijk inzicht in de manier waarop het bedrijventerrein in 

Haasrode er in de toekomst zou kunnen uitzien, maar polste ook naar de lokale bereidheid en het 

draagvlak van de voorgestelde maatregelen en ingrepen. De volgende stap in dit proces is om dit 

stapsgewijs in de praktijk om te zetten, en via co-creatie tot eerste pilootprojecten te komen. De 

feedback van het participatiemoment laat toe hiervoor concrete aanbevelingen en volgende stappen 

te formuleren.  

- Cijfermateriaal rond parkeren: Om specifiekere stappen te kunnen ondernemen voor een 

toekomstgericht parkeerbeleid, is een feitelijke basis van de bestaande situatie belangrijk. 

Als deze cijfers niet beschikbaar zijn, kan een capaciteitsmeting (aantal parkeerplaatsen op 

het bedrijventerrein) en bezettingsgraadmeting voorgesteld worden. Ook de verhouding van 

het aantal werknemers per bedrijf en hoeveelheid parkeeroppervlakte moet in detail 

onderzocht worden. 
 

- Overzicht van zowel de behoeftes als het eigenaarschap (nood en aanbod): 

o Welk bedrijf heeft ruimte over? En welk bedrijf vraagt net naar meer parkeerruimte? 

De parkeerbehoeftes ruimtelijk in kaart brengen kan al mogelijke synergiën voor 

geclusterd parkeren aanduiden. 

o Wie is eigenaar en wie huurt? Welke terreinen zijn niet publiek toegankelijk 

(omheiningen) of laten geen externe voertuigen toe (bv. chemische bedrijven)? Ook 

drempels en niet geschikte gebieden kunnen in kaart gebracht worden. 
 

- Parkeernorm aanpassen: Om een verdere uitbreiding van parkeeroppervlaktes te vermijden 

is een aanpassing van de parkeernorm een duidelijke maatregel voor het bedrijventerrein. 

De bedrijven zelf gaven aan dat een reductie van parkeerplaatsen ook ‘van bovenuit moet 

komen’. Een maximumnorm voor autoparkeerplaatsen alsook een minimumnorm voor 

fietsenstallingen wordt aanbevolen.  
 

- Zone 30: een proeftraject met zone 30 en sensibilisering van automobilisten zou de veiligheid 

en aantrekkelijkheid voor fietsers zichtbaar verbeteren. 
 

- Proefprojecten geclusterd parkeren: een aantal bedrijven tonen motivatie voor een 

proefproject en een uitwerking in kleinere groepen van actoren die ruimtelijk dicht bij elkaar 

liggen lijkt aangewezen om proefprojecten op te starten. 
 

- Informatie Mobipunten: Het participatiemoment toonde aan dat het concept van 

mobipunten (en meer specifiek corporate mobipunten) weinig bekend is bij de bedrijven. 

Zowel een infomoment als het beschikbaar stellen van informatiemateriaal is interessant om 

de bedrijven te kunnen informeren over deze mogelijkheden. Net zoals ook voor geclusterd 

parkeren kan afgetoetst worden wie hier interesse voor toont en of door ruimtelijke 

nabijheid gemeenschappelijke corporate mobipunten kunnen ontstaan. 
 

- Inzetten op ecologische corridors/fietsinfrastructuur: Vooral de thema’s verbeterde 

fietsinfrastructuur en groene wandelwegen/shortcuts hebben deelnemers als wenselijk 

aangeduid. Hier is dus veel potentieel om verder concrete acties uit te werken. Quick-wins 
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zijn hier mogelijk door het opstarten van kleinschalige proefprojecten. Op langere termijn 

kunnen deze proefprojecten belangrijke output genereren voor het masterplan voor het 

bedrijventerrein dat opgesteld wordt door stad Leuven.  
 

- Bedrijven meenemen in een participatief traject: De deelnemers van deze casestudie waren 

talrijk, en hun input toonde dat ze met hun specifieke kennis ook experten van het terrein 

zijn. Hun ervaring is daarom bijzonder waardevol om in te schatten welke maatregelen 

toekomstig haalbaar, noodzakelijk en wenselijk zijn. Tegelijk creëert uitwisseling met andere 

bedrijven op het terrein ook draagvlak en inspiratie om daadwerkelijk aan slag te gaan met 

maatregelen en oplossingen, en die tevens met de dagelijkse realiteit af te toetsen. Om 

bedrijven in het masterplan van Stad Leuven of andere vervolgprojecten mee te nemen, is en 

blijft een participatief traject dus cruciaal. 

 

Een eenduidig antwoord formuleren op de gestelde onderzoeksvragen is moeilijk. De context van 

ieder bedrijf afzonderlijk loopt sterk uiteen. Denk aan verschillen in het verplaatsingsgedrag en 

bijgevolg mobiliteitsnoden van werknemers (en werkgevers), de respectievelijke locaties ten opzichte 

van openbaar vervoer en fietsinfrastructuur alsook de motivaties richting verandering. Daarom 

wijzen we op de noodzaak aan verdiepend cijfermateriaal en vooral context specifieke oplossingen 

per bedrijf of bedrijfscluster. Wat volgt zijn algemene conclusies van het hele participatietraject. We 

duiden dan ook op de mogelijkheid dat niet elk bedrijf achter deze visie staat, waardoor de 

resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 

Wat we alvast zeker weten: maatregelen rond een veranderend parkeerbeleid zijn en blijven 

onpopulair. Het verminderen van de plek voor de auto stoot op heel wat weerstand. Dat heeft ook 

dit participatietraject opnieuw aangetoond, en maakt de noodzaak aan een sterk complementaire 

visie op mobiliteit erg belangrijk. Hoewel het invoeren van elektrische wagens en deelmobiliteit een 

mooie eerste stap zijn, lost dit de grootste uitdagingen voor Haasrode niet op: het fileprobleem rond 

het terrein en de hoge parkeerdruk op het terrein zelf. Ook elektrische wagens en deelwagens 

nemen namelijk ruimte in, en staan netjes mee in de file en nemen ruimte in op de parking. Het 

voorstel van geclusterd parkeren via gezamenlijke parkings of parkeertorens dient dan ook met de 

nodige voorzichtigheid uitgebouwd te worden. Een te grote parkeertoren of te ruim geclusterde 

parkeerplaatsen kunnen mogelijk ook een contraproductief aanbod creëren, waarbij parkeren dan 

weer net té makkelijk wordt. Dat zou wel eens tot meer autogebruikers kunnen leiden. De 

praktische, stapsgewijze uitwerking hiervan is dan ook cruciaal.  

Om voor voldoende parkeergelegenheid te blijven zorgen naar de toekomst toe, werd er eerder 

geopperd om een lokale aanpak na te streven, en bedrijven onderling in clusters te laten nadenken 

over parkeerplaatsen in functie van ieder zijn noden. Op die manier wordt iedereen nauw betrokken 

bij de uitwerking ervan, en kunnen verandering in die noden naar aanleiding van bedrijfswissels snel 

en flexibel opgevolgd worden. Het kostenplaatje van dit alles is dan ook moeilijk te voorspellen. Een 

gebrek aan zowel huidige parkeercijfers (aanbod), als het ontbreken van de actuele parkeernoden 

van elk bedrijf afzonderlijk (vraag), maakt deze oefening voorlopig onmogelijk.  

Of de twee autogerichte schakels van het uitgewerkte wensbeeld een absolute oplossing vormen de 

problematiek in Haasrode? Nee, daarvoor is meer nodig. Maar ze doen wel nadenken over het 

gebruik van de ruimte en vooral het vrijmaken van ruimte ter facilitering van nieuwe vormen van 

mobiliteit. Hoewel de rol van deelmobiliteit niet door iedereen even enthousiast onthaald werd door 
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de bedrijven. Vooral het gebruik van deelwagens roept nog veel vragen op, daar de noodzaak vanuit 

werknemers hiervoor onduidelijk is. Een groot deel van de werknemers heeft namelijk zelf een auto, 

en gebruikt die meermaals per dag voor verplaatsingen naar klanten. Een overschakeling naar 

deelwagens zou enkel mogelijk zijn indien ze dichterbij staan dan de parkeerplaatsen voor privé 

wagens en het aanbod voldoende groot is ter garantie van een beschikbare wagen wanneer nodig.  

De overgang naar een geclusterd parkeerterrein vraagt bijgevolg een set aan begeleidende 

maatregelen. Ter bevordering van een comfortabel last-mile traject van parkeerplaats tot bedrijf 

werden onder meer shortcuts in de ruimte, shuttlesystemen en mogelijkheden voor actieve vormen 

van deelmobiliteit voorgesteld (denk aan deelfietsen en deelsteps). Anderzijds dient ingezet te 

worden op het leefbaarheidsaspect, aan de hand van het optimale gebruik van vrijgekomen ruimte. 

Denk aan lunchplekken, gemeenschappelijke functies of groene verbindingen. De meerwaarde van 

geclusterd parkeren koppelt zich op die manier aan nieuwe invullingen die aanzetten tot een 

prettiger en veiliger bedrijventerrein voor iedereen. En daar is heel wat enthousiasme over. Het 

geloof om in te zetten op een modal shift door het clusteren van parkeerplaatsen is er. Bedrijven zijn 

bereid om mee aan dat touw te trekken, en het wensbeeld voor Haasrode waar te maken. Wat hen 

nog tegenhoudt? Een doordracht mobiliteitsplan die een gezamenlijke visie voorstelt en 

investeringen van bovenaf als eerste stap. Daarna is het aan hen. Naast een uitgewerkte (lokale) 

aanpak om het geclusterde parkeerverhaal aan te pakken, zal parallel ook een traject opgestart 

moeten worden om de wensen voor de vrijgekomen ruimte verder te onderzoeken.  

Daarnaast blijft de onzekerheid bestaan over de toekomstige behoefte aan parkeerplaatsen post-

COVID-19. Blijft thuiswerk de norm? Wat met het gebruik van het openbaar vervoer, dat momenteel 

sterk afgeraden wordt door veel werkgevers? Vragen die de praktische uitwerking van dit plaatje een 

stukje moeilijker maken, maar niet onmogelijk. Want de bereidheid is er. Drie verschillende 

uitgangspunten kunnen tot de verdere concretisering bijdragen: studies rond parkeergebruik en -

behoeftes, beleidsmaatregelen (aangepaste parkeernorm, zone 30, …) en werkgroepen gekoppeld 

aan proefprojecten met gemotiveerde actoren. De reacties en het grote aandeel deelnemers toont 

dat lef en motivatie tot verandering aanwezig is: het momentum is er, tijd om het te gebruiken.   


