
Duurzaam op weg

Mobiliteit als drijvende kracht
Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. 
Mensen verplaatsen zich om te gaan werken, naar school te 
gaan, te winkelen, te ontspannen… Goederen vinden hun weg 
naar bedrijven, winkels en consumenten. Mobiliteit is in de 21e 
eeuw dan ook een van de drijvende krachten achter de socio-
economische maar ook de socioculturele ontwikkeling van mens 
en maatschappij. 

Toekomstprognoses duiden bovendien op een verdere toename 
van de mobiliteit. Met files en verkeersongevallen als onderdeel 
van de dagelijkse realiteit kan dat wel eens angstwekkend lijken. 
Maar op zich is die toename niet noodzakelijk negatief. Mobiliteit 
stelt ons immers in staat om dingen te doen, om met elkaar om 
te gaan, om te bewegen in de straat en in de wereld. Kortom, 
mobiliteit laat ons toe met elkaar te ‘verkeren’ en zorgt ervoor dat 
we kwaliteitsvol kunnen leven.

Voordelen maar ook kosten
De vraag is dan ook hoe we willen en zullen omgaan met deze 
toename, want mobiliteit vormt de motor van onze samenleving. 
Ze laat toe dat individuen en bedrijven, maar ook de samenleving 
als geheel, relaties aan gaan en/of onderhouden. Dat is niet 
alleen een noodzakelijke voorwaarde voor economische 
ontwikkeling of groei, ook voor het individu is het een vereiste 
om op een volwaardige manier te kunnen functioneren binnen 
de samenleving. Dat betekent echter niet dat we aan de manier 
waarop deze groei plaatsvindt geen vereisten kunnen stellen. Zo 
brengt een groeiende mobiliteit naast de voordelen op sociaal 
en economisch vlak, ook een aantal belangrijke kosten met zich 
mee. Deze zijn zowel rechtsreeks (bv. aanleg en onderhoud 
van infrastructuur en exploitatie van het openbaar vervoer), als 
onrechtstreeks (bv. files, ongevallen, milieu- en natuurschade). 
Ter illustratie: de geschatte economische kostprijs van de files op 

DuurzaMe Mobiliteit,  
Voorbij het MoDewoorD
Wat is volgens jullie nu precies duurzame mobiliteit? Het is een vraag die Mobiel 21, als 
beweging voor duurzame mobiliteit, regelmatig krijgt. Onze elevatorpitch luidt dat dit gaat 
over alle verplaatsingen die duurzaam zijn, of die er met andere woorden voor zorgen dat de 
generaties na ons minstens dezelfde kwaliteit en mogelijkheden overhouden. Geen roofbouw 
plegen dus. Makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom bespreekt deze Inzicht het waarom en 
hoe van werken aan een duurzame mobiliteitscultuur.

Inzicht

Vlaamse wegen bedraagt ongeveer 250 miljoen euro. Het gaat 
hier echter enkel om de economische prijs. Dus los van de zware 
gevolgen inzake luchtvervuiling, de fijn stof-problematiek, de 
geluidshinder,... 

Meer dan een modewoord
Het duurzaamheidsprincipe biedt hier een antwoord. Binnen 
het kader van duurzame ontwikkeling staat de mens centraal, 
net zoals het zoeken naar een evenwicht tussen economische, 
sociale en ecologische belangen, voor zowel de huidige als de 
toekomstige generaties. Duurzame mobiliteit is meer dan een 
modewoord. Het is de ontwikkeling waarin de eis vervat zit om een 
evenwicht tussen deze drie basisconcepten te vinden. Het omvat 
alle ontwikkelingen - op technisch, economisch, ecologisch of 
sociaal vlak - die bijdragen tot een mobiele wereld die efficiënter, 
zuiniger en op lange termijn meer continu omgaat met de aarde. 
De aarde, dat is natuurlijk abstract, maar deze ontwikkelingen 
hebben ook te maken met onze leefwereld om de hoek, wat 
dan weer heel concreet is: het dorpsplein, een stadspark, een 
fietsnetwerk, bushokjes, parkeerplaatsen...

enkele vuistregels
Mobiliteit is pas duurzaam als het verplaatsingssysteem werkt 
en betaalbaar, ecologisch verantwoord, veilig én rechtvaardig 
is. Duurzame mobiliteit kan samengevat worden in de volgende 
vuistregels, die in deze volgorde gehanteerd moeten worden.

1 Mensen moeten in principe aan zoveel activiteiten kunnen 
deelnemen als ze willen, ook als dit verplaatsingen impliceert. 
Die vrijheid is een voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven.

2 Maar die verplaatsingen moeten zo weinig mogelijk kilometers, 
en zeker een minimum aan gemotoriseerde kilometers, 
produceren. Nabijheid en concentratie van de activiteiten en 
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functies, zijn hiervoor de voorwaarde. Nabijheid als beste 
mobiliteit dus. Dat wil zeggen dat we prioriteit moeten geven 
aan kwaliteitsvolle (netwerk)verplaatsingen voor voetgangers 
en fietsers binnen verblijfsgebieden. 

3 Indien er toch grotere afstanden overbrugd moeten worden, 
dan liefst collectief. Goed stads- en streekvervoer, verplaatsen 
met de bus, de tram en/of de trein. Op (middel)lange 
termijn helpt goed locatiebeleid de mobiliteitsafwikkeling 
te beïnvloeden. Plaatsen die dichtbij stations en andere 
stoppunten van het openbaar vervoer liggen, produceren meer 
duurzame vormen van verkeer. Zeker als ze naast een goed 
netwerk ook een goede intermodale dienstverlening hebben.

4 En pas dan de auto, als het echt niet anders kan. De auto 
opnieuw op de juiste manier gaan gebruiken, dus voor de 
verplaatsingen op middellange en lange afstanden waarvoor 
geen degelijk alternatief bestaat. Omdat de bestemmingen 
te afgelegen zijn, het verbindingsnet te dun, of omdat de 
verbindingen te weinig frequent zijn. 

Wie dit in het achterhoofd houdt, kan duurzame mobiliteit 
samenvatten als ‘de juiste verplaatsingsmodus voor de juiste 
verplaatsing’.

Duurzame mobiliteitscultuur 
Veel van onze dagelijkse verplaatsingen gebeuren als 
automatisme. Mensen, groepen, organisaties en beleid doordacht 
om laten gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen is 
daarom geen evidentie. Maar het is wel een doel dat de moeite 
waard is. Want wie kiest voor duurzame mobiliteit, kiest ervoor 
om de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere 
manier bereikbaar en leefbaar te maken. 

Daarom pleiten we voor een duurzame mobiliteitscultuur in 
Vlaanderen, België en Europa, waarbij de sociale, ecologische 
(met inbegrip van gezondheid) en economische aspecten 
in evenwicht zijn. In die duurzame mobiliteitscultuur zijn alle 
betrokkenen overtuigd van het belang van een goede balans 
tussen die drie aspecten. Zijn ze zich bewust van de impact van 
hun gedrag en handelen ze er ook naar. Dit impliceert dat mensen 
zich bewust de volgende vragen stellen: waarom verplaats ik 
mij, met welke vervoermiddelen en op welke manier? Die vragen 
moeten leiden tot een bewuste mix van verplaatsingswijzen, meer 
milieuvriendelijke verplaatsingen, veiliger verkeer en een grotere 
kwaliteitsbeleving van zowel de leef- als de verkeersomgeving.

Steden en gemeenten kunnen daaraan werken via duurzame 
mobiliteitsplannen. De grote meerderheid van de Vlaamse 
steden en gemeenten heeft een mobiliteitsplan. Maar die 
lokale (gemeentelijke, stedelijke of zelfs intergemeentelijke) 
mobiliteitsplannen zijn ondertussen aan een nieuwe generatie toe 
waarbij duurzaamheid sterker op de voorgrond kan treden. Dit 
is uiteraard niet alleen een zaak voor het lokale beleid; een stad 
of een gemeente is immers geen eiland. Ook op het federale en 
Vlaamse beleidsniveau zijn er verantwoordelijkheden. Maar het 
is ook geen zaak die enkel gereserveerd is voor deze hogere 
niveaus. Want juist op het lokaal niveau kan men werk maken van 
duurzame mobiliteitsmaatregelen die we dagelijks voelen. Die 
maatregelen mikken op de volgende doelstellingen. 

Doelstellingen
Vrijwaren van de bereikbaarheid 

Een eerste doelstelling van een duurzame mobiliteit is 
het vrijwaren van de bereikbaarheid. Dat houdt in dat het 
vervoerssysteem de mogelijkheid biedt aan personen (en 
goederen) om op een andere plaats te geraken. Een kwalitatief 
goede bereikbaarheid staat voor snel, betrouwbaar, comfortabel 
en tegen een aanvaardbare kostprijs. . Maar de bereikbaarheid 
van een economisch knooppunt kan niet tegen elke prijs. Een 
duurzame invulling van het begrip ‘bereikbaarheid’ legt de 
nadruk op een ruimtelijk evenwicht van het verplaatsingsvolume 
(locatiebeleid), een betere spreiding van verplaatsingen in de tijd 
en de voorrang voor duurzame vervoerswijzen.

Verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Een tweede doelstelling wil de verkeersleefbaarheid verbeteren. 
Verkeersleefbaarheid omvat aan de ene kant alle aspecten 
van verkeer en vervoer die de leefomgeving in positieve zin 
beïnvloeden en aan de andere kant het gevoel van welbevinden 
dat bewoners (van een straat, een wijk en een gemeente) 
ondervinden ten gevolge van het hele verkeersgebeuren. De 
verkeersleefbaarheid van een omgeving wordt gemeten aan de 
hand van indicatoren als luchtkwaliteit, geluid, trillingen, geur, 
oversteekbaarheid, barrièrewerking, ruimtegebruik, leesbaarheid, 
kwaliteit van de stedelijke ruimte en kwaliteit van landschap en 
cultureel erfgoed.

Verhogen van de verkeersveiligheid

Het uitgangspunt van een duurzame verkeersveilige inrichting van 
het wegennet is dat de mens als maat der dingen wordt genomen. 
Er moet dus een afstemming zijn tussen de functie, de vorm en 
het gebruik van de weg. Maar er is ook gedrag dat niet direct 
door de infrastructuur beïnvloed wordt; zoals rijden onder invloed, 
zich niet houden aan de verkeersregels… Daarom is werk maken 
van een consistent programma voor educatie en handhaving 
cruciaal. Die hebben overigens hun waarde op zich, en dienen niet 
zomaar in dienst te staan van infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan 
attitudevorming rond rijden achter het stuur.



Garanderen van de toegankelijkheid

Momenteel is de toegang tot de mobiliteit erg ongelijk verdeeld 
over de verschillende groepen van de samenleving. Wanneer je 
wil  streven naar een sociaal duurzame mobiliteit impliceert dat 
ook een herverdeling van de mobiliteit. Streefdoel is hierbij het 
garanderen van de mobiliteit voor iedereen, ook voor mensen 
die geen auto bezitten of besturen, of mensen met een beperkte 
mobiliteit. Zo kan je er voor zorgen dat vervoersarmoede niet of 
nauwelijks meer bestaat en dat de vervoersongelijkheden tussen 
de verschillende maatschappelijke groepen tot een aanvaardbaar 
niveau zijn teruggebracht.

De balans vrijwaren 

Centraal staat zoals gezegd het op zoek gaan naar het evenwicht 
rond de 3 aspecten die ook gekend zijn als de ‘triple p’ ofwel 
‘profit, people en planet’. Dat impliceert momenteel dat we de 
schade aan milieu en natuur moeten terugdringen, onafhankelijk 
van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit, precies omdat 
economische belang en het aspect van bereikbaarheid té lang 
té dominant geweest zijn. Misschien dat we ooit niet beter 
wisten, maar vandaag is dat niet meer het geval. Net nu is het 
belangrijk op te letten dat duurzaamheid niet het spookwoord 
van de groene gekte wordt. Iedereen wil zogezegd ‘groen’ 
zijn maar duurzaamheid is geen kwestie van groen zijn als 
verkoopargument. Het is een kwestie van in balans te zijn, 
vandaag voor de dag van morgen, als een intrinsieke waarde.

Duurzame mobiliteit in Vlaanderen
In Vlaanderen is het STOP-principe al enkele jaren ingeburgerd 
als onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Dat letterwoord staat 
voor de woorden: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en 
Privévervoer. Als we ons moeten verplaatsen, overwegen we 
dus eerst of dit te voet kan. Als dit geen optie is, denken we 
vervolgens aan de fiets en dan aan het openbaar vervoer. Pas 
als de eerste drie alternatieven onmogelijk zijn, is het gebruik van 

de auto te verantwoorden. Dat principe past volledig in het kader 
van duurzaamheid. Want laat ons wel wezen, de problemen die 
veroorzaakt worden door het autoverkeer, kunnen niet opgelost 
worden door enkel en alleen een ‘schonere auto’ te gebruiken. Het 
verduurzamen van gemotoriseerd verkeer komt in principe pas 
aan de orde ná het kiezen voor andere modi en ná het vermijden 
van nutteloze verplaatsingen. Zo niet is het geen STOP maar een 
POTS principe.

Een cruciaal beleidsonderdeel is op komst. De Vlaamse 
Regering wil eind 2012 een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen 
klaar hebben. Dat plan is een langetermijnvisie op mobiliteit 
in Vlaanderen. Duurzame mobiliteit en een invulling van de 
hogervermelde doelstellingen zal centraal staan in het nieuwe 
plan. Als deze doelstellingen in de praktijk in balans, en niet 
sequentieel nagestreefd worden, zetten we een nieuwe stap in de 
goede richting. Dat zal niet evident zijn, wetende dat Vlaanderen 
tegelijkertijd in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA) zich 
profileert als ‘slimme draaischijf van Europa’. Het is maar de 
vraag of het zoveel mogelijk uitspelen van de centrale ligging van 
Vlaanderen wel kan samengaan met de wens om de impact van 
het verkeer op ons milieu en onze gezondheid tot een minimum te 
beperken.

Toch zijn er duidelijk intenties in die richting. Begin mei werd 
het vooruitzicht van Vlaanderen als groen en dynamisch 
stedengewest naar voor geschoven. Vlaanderen moet in 2050 
een aantrekkelijke metropool worden met grote en kleine steden 
die een netwerk vormen. Tussen de steden komen groene 
gebieden die Vlaanderen leefbaar moeten houden. Dat staat 
in het nieuwe groenboek ‘Beleidsplan ruimte’ van de Vlaamse 
Regering. De Vlaamse Regering wil daarmee dat Vlaanderen in 
2050 een aantrekkelijke metropool wordt: Vlaanderen als netwerk 
van wereldklasse. De visie op Vlaanderen als metropool in 2050, 
zoals die in het nieuwe groenboek van de Vlaamse Regering 
staat, is nog niet definitief: het groenboek dient als startpunt 
voor de maatschappelijke discussie over ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen.
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Contact
Raf Canters 
raf.canters@mobiel21.be

Mobiel 21 vzw 
Vital Decosterstraat 67A/0101  
3000 LEUVEN 
www.mobiel21.be   
info@mobiel21.be 

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21
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op zoek naar praktijkvoorbeelden  
en concrete maatregelen 
Bij het zoeken naar concrete maatregelen kunt u voortaan terecht 
op de website www.s-move.be. Of je nu werknemer of werkgever 
bent, een gezin hebt of op je eentje woont, een winkel of een 
recreatiedomein uitbaat, scholier of leerkracht bent… iedereen 
kan smoven. We zijn immers allemaal in staat om een bijdrage te 
leveren aan duurzame mobiliteit.

Voor wie op zoek is naar meer voorbeelden uit binnen- en 
buitenland is er ook www.eltis.org. Eltis is dé referentie in Europa 
en België op het vlak stedelijke mobiliteit. De website bundelt 
alle Europese kennis die erover bestaat. De nieuwste en beste 
voorbeelden, het laatste nieuws, maar ook de resultaten van 
proefprojecten, alles is te vinden op de website. Alle invalshoeken 
en landen komen aan bod. Eltis richt zich met die uitgebreide 
informatie vooral op mensen die werken in de vervoerswereld 
en de beroepen die daarmee te maken hebben, zoals 
mobiliteitsambtenaren en beleidsmakers. Zij komen vaak, nog 
voor ze aan een project beginnen, terecht bij Eltis om te kijken wat 
er allemaal over hun onderwerp al bestaat en gedaan is. Dit zorgt 
ervoor dat Eltis, sinds zijn oprichting meer dan 10 jaar geleden, nu 
het voornaamste portaal in Europa is op het gebied van stedelijke 
mobiliteit.
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Duurzame mobiliteit is een manier van denken over mobiliteit. het is geen kwestie 
van voor of tegen de auto zijn. het is dus niet verwonderlijk dat er verschillende 
definities bestaan die allemaal andere focussen leggen al naargelang wie het begrip 
invulling geeft. bovendien is het een dynamisch begrip dat evolueert omdat de 
context evolueert. Net daarom is het duurzaamheidprincipe zo geschikt als leidraad 
om te werken aan de mobiliteit van vandaag en morgen. wij hopen dat onze visie  
je kan helpen in het maken van goede keuzes. 


