
Duurzaam op weg

Dankzij de GPS stap je in je auto, geef je je bestemming in en 
word je netjes ter plaatse geleid. De nieuwere modellen houden 
zelfs rekening met files, wegenwerken, gevaarlijke weers-
omstandigheden en ongevallen. Als we duurzame vervoersmodi 
willen laten concurreren met de auto, zullen we dat gebruiksgemak 
moeten evenaren. Onduidelijke of onoverzichtelijke informatie, 
of een gebrek aan informatie, kan een drempel zijn om de auto 
in te ruilen voor een andere verplaatsingswijze. Omgekeerd kan 
relevante en goed gepresenteerde informatie, bijvoorbeeld over 
reistijden met de fiets, automobilisten overtuigen om eens een 
ander vervoermiddel te gebruiken.

Apps à volonté
Dankzij de digitalisering van reisinformatie is het mogelijk om 
veel korter op de bal te spelen. Vertragingen van bus en trein 
kunnen ter plekke weergegeven worden op displays en online 
geconsulteerd worden. Dankzij het internet is digitale informatie 
overal en altijd beschikbaar, zeker voor mensen die een 
smartphone, tablet of laptop met een mobieledata-abonnement 
hebben. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en 
een toestel zonder lege batterij. 

Op een smartphone wordt informatie op een compacte en 
gemakkelijk navigeerbare manier gepresenteerd in programmaa-
tjes die we apps1 noemen. Dankzij talrijke parkeer-apps kan 
je gemakkelijk parkeerplaats voor je wagen vinden én betalen. 

DIGITALE REISINFORMATIE  

MEER DAN NULLEN EN ENEN

Inzicht

Voorbeelden zijn Q-park, Parkmobile, Yellowbrick, 4411 en de Gentse 
parkeerapp. Maar ook voor duurzame verplaatsingswijzen zijn er 
tal van apps: om het dichtstbijzijnde deelfietsstation te vinden 
van Velo in Antwerpen of Villo! in Brussel, om de dichtstbijzijnde 
fietsenstalling te vinden (Stallingen), om je trein- of busrit te 
plannen, om je  te verwittigen wanneer je bus de halte van jouw 
bestemming nadert (De Lijn), een cambio-auto te reserveren, 
enzovoort… Je kan zelfs een wekkertje instellen dat je in functie 
van de afspraken in je agenda vroeger wakker maakt wanneer het 
gesneeuwd heeft (Winter Wake-Up).
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Velen herinneren zich ongetwijfeld nog de tijd dat men rond reed met een 
stratenatlas, boekjes met dienstregelingen van De Lijn en de NMBS in de 
la had liggen, of voor een fietstocht het stratenplan consulteerde en de 
weg memoriseerde. Ondertussen is die informatie allemaal gedigitaliseerd 
en online gezet. Dankzij de smartphone en de interactiviteit van het 
internet – het zogenaamde web 2.0 – is het nu mogelijk om de gebruiker 
relevantere informatie op maat te bezorgen. In deze Inzicht presenteren we 
een aantal goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. 

1 Steeds vaker worden programma’s (‘applicaties’) op een computer of 
laptop ook ‘app’ genoemd, maar voor de duidelijkheid gebruiken we in dit 
Inzicht de term ‘app’ enkel voor smartphone-apps.  

Met de functie ‘Activeer route’ geeft de app van De Lijn je een 
verwittiging twee haltes voor je aan je eindbestemming bent. 

http://www.q-park.be/nl/parkeren-bij-q-park/gratis-q-park-app
http://www.parkmobile.be/
http://www.yellowbrick.be/
https://www.4411.be/nl/
https://mobiliteit.stad.gent/met-de-auto/verkeersgeleiding/download-de-gentse-parkeer-app
https://mobiliteit.stad.gent/met-de-auto/verkeersgeleiding/download-de-gentse-parkeer-app
https://www.velo-antwerpen.be/nl/app
http://nl.villo.be/A-new-App-to-move-around-more-easily
https://itunes.apple.com/be/app/stallingen-vind-dichtstbijzijnde/id1060234282?l=nl&mt=8
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-acties/app.html
https://www.cambio.be/cms/carsharing/nl/2/cms?cms_knuuid=97ac964d-80aa-4d82-a9f9-78914fc10a33
http://www.42bis.nl/2012/10/winter-wake-up-app/


Er bestaan zoveel mobiliteitgerelateerde apps dat je al gauw door 
de bomen het bos niet meer ziet. Bovendien bestaan er niet enkel 
smartphone apps, maar ook heel wat (interactieve) websites die 
informatie over mobiliteit geven. Daarom is er in Nederland een 
App Shop geopend die een overzicht geeft van alle voor Nederland 
relevante apps op het gebied van mobiliteit en logistiek. 

De sterkte van een app is dat het heel compact en snel de info 
weergeeft die je op dat moment nodig hebt. Dat hadden ze bij 
Filewissel.nl goed begrepen. Daar zag je in één oogopslag of 
het openbaar vervoer op dat moment sneller is dan de auto. 
Niet alleen bij apps, maar bij elke vorm van informatie is eenvoud 
na te streven. Dat is het succesingrediënt van de schematische 
metroplannen die nu over de hele wereld gebruikt worden in 
navolging van Beck’s map in Londen, en achter het succes van 
het fietsknooppuntennetwerk dat vanuit Limburg de Lage Landen 
veroverd heeft. Via websites en apps zoals Vlaanderen Fietsland, 
Fietsnet.be, routeyou.com, en Knooppunter kan je zelf je route 
op maat samenstellen.  Maar naast eenvoud moet een app of 
website in de eerste plaats een duidelijk nut hebben, zo blijkt uit 
een verkenning door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in 
Nederland. 

Crowdsourcing
Omgekeerd kunnen gebruikers dankzij de interactiviteit van apps 
en internet ook zelf bijdragen aan het genereren van informatie. 
Het meldpunt fietspaden en meldpunt wegen verzamelen informatie 
van gebruikers over knelpunten. Bij de Routedokter (bijvoorbeeld 
in Provincie Antwerpen) kan je alle knelpunten melden die niet 
rechtstreeks met het wegdek te maken hebben. GPS-toestellen 
voor automobilisten zoals TomTom en Garmin verzamelen 
automatisch gegevens van hun gebruikers om actuele informatie 
te kunnen geven over files. Ze moedigen hun gebruikers aan om 
locaties van mobiele flitsers te melden en fouten in de kaart te 
corrigeren zodat de hele gemeenschap van gebruikers hiervan 
kan profiteren. De GPS-app Waze is helemaal opgebouwd rond 
dat sociale netwerk-gegeven en laat je bijvoorbeeld toe om de 
goedkoopste adressen om te tanken te delen of om te zien welke 
van je Facebook-vrienden naar dezelfde locatie aan het rijden 
zijn. Input van gebruikers verzamelen, ook wel crowdsourcing 
genoemd, kan ook voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt 
worden. Zo kan met je smartphone (en een meetapparaatje) 
bijdragen aan de metingen van  luchtkwaliteit en omgevingsgeluid. 
Apps die ritten registreren, zoals Routecoach in Leuven en de 
Fietstelapp van Fietsberaad, leveren het beleid heel wat nuttige 
info op die op haar beurt weer kan gebruikt worden om meer 
mensen te sensibiliseren over de voordelen van duurzame 
vervoermiddelen.
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Het kan zelfs verder gaan. Dankzij de huidige informatie-
technologie kan men routes en dienstregelingen van het openbaar 
vervoer aanpassen aan de vraag. Flexibele busdiensten zoals 
de Belbus werken volgens dat principe, mits je lang genoeg op 
voorhand reserveert. Maar er zijn ook experimenten met diensten 
waarbij je maximaal een uur op voorhand kan reserveren. De 
software achter het systeem berekent in real-time de routes en 
verwittigt de gebruiker om hoe laat en waar hij of zij opgepikt 
wordt.  Wellicht het bekendste voorbeeld was Kutsuplus in Helsinki, 
maar deze dienst bleek financieel niet houdbaar. Wanneer de 
technologie van zelfrijdende voertuigen ingeburgerd is, wordt 
dit type flexibel vervoer wellicht veel haalbaarder. Wat wel al lijkt 
te werken, zijn flexibele fietsdeelsystemen, waarbij je de fiets 
achterlaat waar je wil en je via internet, smartphone of sms een 
fiets in je buurt kan vinden en ontsluiten. Het systeem bestaat al 
lang in Duitsland (Call a Bike, van de Deutsche Bahn), maar er zijn 
ook nieuwere start-ups mee bezig zoals Social Bicycles. 

Een beeld op basis van de Routecoach data: het bereik van de 
fiets vanuit het centrum van Leuven binnen 5, 10, 20, 25 en 
30 minuten. De uitstulping links geeft de fietssnelweg (HST-
route) aan.

In de Nederlandse App Shop vind je alle  
apps die met mobiliteit en logistiek te  
maken hebben. www.verkeersnet.nl/appshop

Het metroplan van Brussel, naar het model van Beck’s Map in 
Londen en nu ook met wandeltijden tussen de stations. Eenvoud 
is het succesingrediënt achter dit type plan.  

http://www.verkeersnet.nl/17430/verkeersnet-neemt-app-shop-mobiliteit-en-logistiek-in-gebruik/
http://www.computeridee.nl/nieuws/filewisselnl-snellere-reistijd-met-trein-of-auto/
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/art-and-design/harry-becks-tube-map
http://www.fietsknooppunten.eu/hoe-werken-fietsknooppunten
http://www.vlaanderen-fietsland.be/routeplanner
http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
http://www.routeyou.com
https://www.hlnfietst.be/inc_community/routes/create
http://www.verkeersnet.nl/14568/simpele-reisapp-wordt-het-meest-gebruikt/
http://www.meldpuntfietspaden.be
http://www.meldpuntwegen.be
http://www.routedokter.be
https://www.waze.com/nl/
https://vito.be/nl/nieuws-evenementen/persberichten/eu-project-helpt-bij-het-toezicht-op-het-milieu-jouw-omgeving
http://www.routecoach.be
http://fietstelweek.be/
https://www.delijn.be/nl/belbus/?vertaling=true
https://www.ovmagazine.nl/2016/03/kutsuplus-ter-ziele-1056/
https://www.callabike-interaktiv.de/
http://socialbicycles.com
http://www.verkeersnet.nl/appshop


Gebruikers kunnen niet alleen informatie leveren, maar ook hun 
eigen vervoermiddelen toevoegen aan het mobiliteitsaanbod. 
Nu de meeste mensen via het internet en hun smartphones 
verbonden zijn, kunnen ze ook hun privé-vervoermiddelen aan 
het mobiliteitsaanbod toevoegen. Op carpool-applicaties zoals 
carpool.be, eventpool, Blabla Car vind je privé-ritten waarmee je kan 
meerijden. Op autodeel-sites zoals Tapazz vind je privé-auto’s die 
je kan huren. Je kan via Spinlister zelfs je fiets uitlenen. In Parijs is 
er de app YesPark die ontstond toen bleek dat een kwart van de 
ondergrondse parkeerplaatsen onder woningen en kantoren in 
de stad leeg staan. Via de app kan je die private parkeerplaatsen 
vinden en via je smartphone krijg je er toegang toe.  Bij ons 
doet Carambla hetzelfde: een online marktplaats waar eigenaars 
andere autobestuurders een stukje privégrond aanbieden als 
parkeerplaats, bijvoorbeeld in de buurt van een voetbalstadion, 
een concertzaal of in een stadscentrum (vooral in Brussel, 
Antwerpen en Gent). Ze kunnen die voor een beperkte tijd huren 
via een website of een toepassing op een smartphone. 

Mag het iets meer zijn?
Wanneer je alternatieven voor de auto wil overwegen, kan je 
verschillende bronnen raadplegen. Je kan gebruik maken van 
de app of website van De Lijn of de NMBS. Die maken duidelijke 
combinaties van bus, metro, tram, trein en wandelen. Een 
vollediger aanbod vind je op Google Maps, waar je een autorit kan 
vergelijken met een fietsrit of een  rit met het openbaar vervoer. 
Maar heb je een Blue-bike abonnement, een plooifiets en/of een 
cambio-abonnement waarmee je een minder evidente combinatie-
trip kan maken? Dan blijkt geen enkele routeplanner écht 
intermodaal te zijn. Een intermodale routeplanner zou bij een rit 
naar een moeilijk bereikbare plaats bijvoorbeeld een combi-traject 
fiets + trein + Bluebike/Cambio kunnen voorstellen. 

Wie naar hartenlust vervoermiddelen wil combineren, moet 
daarvoor verschillende bronnen consulteren en dat is natuurlijk 
niet erg praktisch. Verschillende projecten rond mobiliteits-
informatie proberen net de verschillende bestaande bronnen samen 
te brengen. Dat kan door de het mobiliteitsaanbod samen op 
één digitale kaart te zetten zoals in Brussel of Antwerpen. Voor de 
gebruiker die weet wat hij of zij zoekt, is dat erg handig, maar 
deze websites zijn eerder een inventaris van informatie dan dat 
ze de gebruiker helpt bij het verwerken van die informatie. We 
verplaatsen ons natuurlijk altijd om een bepaalde reden en naar 
een bepaalde plek. Digitale map-applicaties zoals Bereikbaarheid 
als Troef en Naar Jobs in de Haven gaan nog een stap verder en 
steken een thematische focus in de informatie naargelang het 
doel van de verplaatsing. Bereikbaarheid als Troef brengt op één 
webpagina alle manieren in kaart om naar het winkelhart van 
Aalst te gaan en geeft daarbij informatie over reistijden en kosten 
die automobilisten kan verleiden om een ander vervoermiddel uit 
te proberen.  Naar Jobs in de Haven wil werkzoekenden en hun 
begeleiders helpen om de vele jobs in de haven te ontdekken 
én hun weg ernaar te vinden, ook zonder auto. Beide online 
kaartapplicaties visualiseren alle mogelijkheden met een klein 
woordje uitleg en linken voor verdere informatie rechtstreeks door 
naar de juiste pagina’s op de websites van de aanbieders: De Lijn, 
de NMBS, Blue-bike, ….

De sector bij uitstek waar mobiliteitsinformatie naadloos moet 
geïntegreerd worden in een breder thema, is de toeristische sector. 
Er bestaan tal van apps om een stad mee te ontdekken, zoals 
Trip Advisor, Triposo, Lonely Planet City Guides en Visit Mechelen. 
Mobiliteit is er een onderdeel van, maar werkt in de achtergrond, 
want het doel is om in een oogwenk de leuke plekjes, de 
bezienswaardigheden en de beste eetadresjes te ontdekken en  
je city trip zonder moeite uit te stippelen of je te laten verrassen.  
Ook een aanrader voor inwoners en frequente bezoekers van  
de stad! Sommige apps gebruiken zelfs augmented reality, 
waarbij extra informatie verschijnt wanneer je de camera  
van je smartphone op een bezienswaardigheid richt. 
 De Italiaanse MyCicero app integreert niet enkel mobiliteits-
informatie en bezienswaardigheden, maar ook online shopping  
en stadsdiensten.  

In de vrijetijdssfeer wordt erg vaak uit gewoonte naar de auto 
gegrepen. We moeten er dus voor zorgen dat alternatieve 
mobiliteitsinformatie precies op die plekken verschijnt waar ze in 
het oog springt. Evenementen, bedrijven en andere veelbezochte 
locaties kunnen bijvoorbeeld op hun website een widget van De 
Lijn of NMBS integreren. Dit is een venstertje waarin de bezoeker 
enkel nog datum en vertrekadres moet ingeven om een route naar 
deze locatie te berekenen. Helaas is het gebruik van de widgets 
nog niet wijd verspreid. 
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Een beeld uit de promotievideo van de ter ziele gegane busdienst Kutsuplus in Helsinki. 

Gebruik je op de kaart van Bereikbaarheid als Troef de functie  
“Tips voor uw reistijd”, dan kan je voor vier vervoermiddelen de  
reistijd vergelijken vanop elk punt op de kaart naar de Grote Markt 
van Aalst. www.unizo.be/bereikbaarheid 

http://www.carpool.be
https://www.eventpool.be/nl/
https://www.nl.blablacar.be/
http://www.tapazz.com/
https://www.spinlister.com/
http://pulse.edf.com/en/yespark-tackling-the-problem-of-inner-city-parking
https://carambla.com/
http://www.delijn.be
http://www.nmbs.be
http://maps.google.be
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
http://www.unizo.be/bereikbaarheid
http://www.unizo.be/bereikbaarheid
http://www.naarjobsindehaven.be
https://www.tripadvisor.nl/apps
https://www.triposo.com/
http://www.lonelyplanet.com/guides
http://www.mechelen.be/press/11593/gratis-digitale-app-visit-mechelen.html
http://www.mycicero.it/eng/
http://www.belgianrail.be/nl/bedrijven/reistools-voor-ondernemingen.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=WWIDU8kKWSs&feature=youtu.be
http://www.unizo.be/bereikbaarheid


Voorkeuren onthouden
De route naar die vergadering in Brussel. Vertrekpunt: Vital 
Decosterstraat 67A. De route naar dat interessante congres in 
Gent. Vertrekpunt: Vital Decosterstraat 67A. De eerstvolgende bus 
naar het station. Vertrekpunt: Vital Decosterstraat 67A. Er zijn heel 
wat constanten in de informatie die we opzoeken. Niet enkel het 
adres van waaruit we vertrekken, maar ook de buslijnen die we het 
vaakst gebruiken of de plekken die we het meest bezoeken. Apps 
en websites waarop je je kan aanmelden, kunnen die constanten 
opslaan voor je volgende bezoek. Zo kan je in je Google account 
veelgebruikte adressen (thuis, werk, …) opslaan zodat je met 
één klik dit adres kunt gebruiken in een routebeschrijving op 
Google Maps. Enkele voorbeelden uit het buitenland: in de 
MyWay routeplanner app stel je je voorkeuren in en bij je volgende 
bezoek zal de app deze voorkeuren als standaard gebruiken. 
Andere projecten zoals het MAPPED project zoomen specifiek in op 
toegankelijkheidsinformatie voor mensen met beperkte mobiliteit: 
waar zijn er liften, welke treinstations zijn niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, enzovoort. De Deense gemeente Aalborg 
maakte haar reisinformatiewebsite volledig personaliseerbaar door 
de persoonlijke startpagina van de gebruiker op te bouwen met 
‘gadgets’ (de vertrekuren aan je favoriete halte, het weerbericht 
voor je gemeente, etc.). Slechts een beperkt aantal mensen gebruikt 
echter de gepersonaliseerde versie van de site. 

Heel wat van onze persoonlijke informatie zit opgeslagen in 
de sociale netwerken die we gebruiken. Meer en meer kunnen 
applicaties met sociale netwerken gekoppeld worden. Zo 
ontwikkelde De Lijn voor jongeren de Buzzynet routeplanner. Je 
logt in op Buzzynet via je Facebook account. Met één klik kan 
je je busrit plannen naar dat Facebook-evenement waarvoor 
je uitgenodigd bent of naar je Facebook-vrienden. Vervolgens 
kan je de uitgestippelde route eenvoudig delen met eventuele 
reisgenoten. 

Mag het iets anders zijn?  
Van reisinformatie naar reisadvies
Reisinformatie kan zich beperken tot het weergeven van de opties 
die de reiziger opvraagt. Applicaties zoals die van ANWB geven 
echter verschillende opties en combinaties van vervoermiddelen 
met de reistijd, prijs en ecologische voetafdruk, zodat reizigers  
eventuele alternatieven kunnen afwegen. In Bereikbaarheid als 
Troef kan men door de cursor over een plaats te bewegen, de 
reistijden naar het winkelhart van Aalst met de fiets, openbaar 
vervoer, auto en stappen vergelijken (zie hoger). Op sommige 
plaatsen blijkt de fiets gemiddeld sneller dan de auto te zijn! 
In Londen geeft de website walkit weer welke plekken je vanuit 
een bepaalde plaats kunt bereiken met een wandeling van 5 
minuten. Het doel? De grove overschatting van wandelafstanden 
wegwerken. De Bike-it routeplanner doet iets gelijkaardigs met 
zijn “5 minutes by bike” functie. Hij heeft ook een “Green wave 
assistant” die zegt je hoe snel je moet rijden om altijd groen te 
hebben.

De Routecoach app in Leuven geeft verschillende alternatieve 
routebeschrijvingen op basis van de verplaatsingen die je 
aflegt, maar ook op basis van het mobiliteitsprofiel dat je bij het 
downloaden van de app hebt ingegeven. Iemand die verknocht 
is aan de auto zal er eerder advies krijgen over andere routes 
dan het advies om te gaan fietsen. De reisadviezen werden door 
38% van de respondenten bekeken. Daarvan gaf 26% aan dat 
ze door de reisadviezen minstens eenmaal hun gedrag hadden 

veranderd om een combinatie van verschillende vervoermiddelen 
uit te proberen, nieuwe routes uit te proberen of om tijdswinst 
te maken. Vier procent gaf aan zijn gedrag zelfs op de lange 
termijn veranderd te hebben. Het grote probleem met apps 
die je verplaatsingen registreren  is echter dat er een duidelijke 
meerwaarde moet zijn voor de gebruiker om een dergelijke app te 
installeren. De belangrijkste redenen om Routecoach te gebruiken, 
waren het geven van input voor het beleid (51% van de gebruikers 
die de evaluatie invulden), deelname in groep met de school of het 
bedrijf (36%), de persoonlijke statistieken (29%), en de adviezen 
op maat (23%). Er werd ook gebruik gemaakt van gamification 
(zie Inzicht nummer 23), maar dat overtuigde slechts 8% van de 
gebruikers om mee te doen. Na afloop van de campagne rond 
de app, kwamen er nog een honderdtal ritten per dag binnen van 
mensen die de app nooit verwijderd hebben en nog automatisch 
gevolgd worden.

De persoonlijke reis-assistent
Een smartphone is natuurlijk meer dan een toestel waarmee je op 
internet kan. Het toestel kent bijvoorbeeld je agenda en je meest-
bezochte locaties. Via een ingebouwde GPS en versnellingsmeter 
kan het informatie over je locatie en verplaatsingsgedrag 
verzamelen. Zo kan je bijvoorbeeld je route berekenen “vanaf de 
huidige locatie”. Via zogenaamde push-boodschappen kan je 
automatisch verwittigd worden van nieuwe informatie die voor jou 
belangrijk is. Als je op de iPhone bijvoorbeeld je boarding pass in 
je digitale portemonnee (de Wallet) steekt, verschijnt er zodra je in 
de luchthaven arriveert een push-bericht op het beginscherm van 
je toestel dat je direct naar je boarding pass brengt. 

Met de smartphone heeft een groot deel van de bevolking een 
GPS op zak. Met de juiste app kan je die omtoveren tot een 
persoonlijke reisassistent. Net zoals een persoonlijke shopper je 
helpt bij het vinden van je ideale outfit, helpt een reis-assistent je bij 
het vinden van de beste combinatie van vervoermiddelen om op je 
bestemming te geraken. Deze Jani Kazaltzis van de reisinformatie 
heeft toegang tot real-time informatie van alle beschikbare 
vervoermiddelen, van wandelen en fietsen, over openbaar vervoer 
en parkeerplaatsen, tot autodelen, fietsdelen en carpoolen. 
Bovendien kan een goede assistent zinnige combinaties  
tussen die vervoermiddelen maken en tijdens je reis de route 
herzien wanneer er zich onverwachte incidenten voordoen.  
Met Optimod’Lyon heeft de agglomeratie van Lyon een app die 
daar reeds heel dicht bij in de buurt komt (zie kaderstuk).  
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De verschillende reisadviezen 
van Routecoach voor een 
bepaalde trip.

Enkele uitdagingen waarmee 
de gebruiker punten kan 
verdienen.

http://app.myway-project.eu
http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm?section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=90069
http://www.civitas.eu/content/webinar-interactive-mobility-34-personalised-travel-info-case-aalborg-denmark
http://www.civitas.eu/sites/default/files/mobilitymanagement_discussionpaper1_interactivemobilityinformation.pdf
http://www.buzzynet.be
http://www.iculture.nl/nieuws/anwb-onderweg-krijgt-routeplanner-en-reistijden-vergelijken/
https://walkit.com/
http://map.bikecitizens.net/be-brussels#/!/1/1/50.83773,4.369116/*,5
http://www.routecoach.be
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/2015-23%20Inzicht%20Gamification_0.pdf


Een ander voorbeeld is Calendar42, een dynamische reisplanner 
die op basis van je agenda, locatie en actuele reisdata de beste 
adviezen geeft. Files of treinvertragingen leiden automatisch tot 
aanpassing van het reisschema. De app won twee prijzen op de 
internationale conferentie ITS Helsinki.

Naar een Vlaamse intermodale 
routeplanner?
Met scotty.be werd in Vlaanderen een eerste poging gedaan om 
een werkelijk multimodale routeplanner te maken. De ambitie was 
mooi: “Op een vlotte manier van A naar B. Scotty.be is een digitaal 
mobiliteitsplatform dat je op de snelste/meest comfortabele 
manier naar je bestemming leidt. Het maakt real-time gebruik van 
verschillende databases en is tevens gelinkt met de verschillende 
verkeers- en vervoersinstanties. Op die manier voorspelt Scotty.be 
op een accurate manier verkeersopstoppingen, wegenwerken of 
vertragingen van het openbaar vervoer. Ideaal voor wanneer je je 
afvraagt of je nu best de wagen of het openbaar vervoer neemt, of 
je lang zal stilstaan, en hoelang je reis zal duren. Met Scotty.be zijn 
al je verkeersproblemen van de baan!” Helaas kon het project de 
ambities niet waarmaken en is het in stilte beëindigd. Ook andere 
interessante applicaties zoals Railtime en Slimweg zijn opgedoekt 
om versnippering tegen te gaan. Dat is uiteraard efficiënter, maar 
het is de vraag of we door het stopzetten van apps die elk hun 
eigen focus hadden, niet wat van de eenvoud verloren zijn die we 
hierboven als een belangrijk succesingrediënt van apps benoemd 
hebben. 

Anderzijds zijn diensten zoals Google Maps al zo ingeburgerd 
dat het moeilijk is om een product neer te zetten dat de kwaliteit 
van de grote spelers evenaart én massaal gebruikers aantrekt. De 
concurrentie met Google en andere bestaande apps is de reden 
dat Filewissel.nl stopgezet is en dat Optimod’Lyon moeilijk zijn weg 
vindt naar  de gebruikers. 

Apps hoeven echter niet per se door de eigenaar van de data 
ontwikkeld te worden. Er zijn heel wat website- en app-
ontwikkelaars die creatieve manieren vinden om informatie aan 
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Optimod’Lyon
Julie vertrekt met de trein naar het buitenland. Haar 
vriendje Olivier springt in de auto om haar op het perron 
te gaan uitzwaaien. Zijn smartphone geeft echter de 
melding dat het verkeer zwaar verstoord is en dat hij 
beter met de bus gaat. Terwijl hij op de bus zit, blijkt 
er echter op het bustraject ook een opstopping te zijn. 
De smartphone stuurt Olivier naar het dichtstbijzijnde 
deelfietsstation vanwaar hij naar een andere tramlijn 
fietst. Zo komt hij nog net op tijd aan om zijn vriendin uit 
te zwaaien. Dat is het scenario van de toekomst waaraan 
het Optimod’Lyon project drie jaar lang gewerkt heeft (en 
tevens het scenario van hun promovideo). 

Het naar eigen zeggen unieke project zou de eerste 
multimodale stedelijke GPS zijn. Het combineert alle 
beschikbare mobiliteitsdata uit de metropool Lyon in real-
time en voegt daar voorspellingen van het wegverkeer 
voor het komende uur aan toe. De bedoeling is dat de 
applicatie quasi alle denkbare alternatieven geeft om 
van punt A naar punt B te gaan. Daarom integreert de 
applicatie ook het autodeelsysteem Bluely. Binnen het 
Europese project OPTICITIES tracht de metropool nu ook 
real-time carpool matching in het systeem te verwerken. 

Het driejarige project voor de ontwikkeling van het 
paradepaardje heeft 7 miljoen euro gekost. 

Een beeld uit de promofilm van Optimod’Lyon

http://www.verkeersnet.nl/12030/slimme-reisplanner-app-in-de-prijzen-op-its-helsinki/
http://www.eltis.org/discover/case-studies/scotty-multimodal-journey-planner-and-information-platform-belgium
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b039-873-0619-2014201504235.xml
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/946746/verslag/949326
http://www.samenopreis.nu/projecten/doorontwikkeling-filewissel/
http://www.lagazettedescommunes.com/437557/google-fournisseur-officiel-de-services-publics/
http://www.lagazettedescommunes.com/437557/google-fournisseur-officiel-de-services-publics/
http://www.optimodlyon.com/en
https://vimeo.com/40652601
http://www.opticities.com/pilot-cities/lyon/


de gebruiker te presenteren. Zolang zij zelf een manier vinden om 
de ontwikkeling ervan te bekostigen, hoeft het geen probleem te 
zijn dat er een overaanbod aan verschillende apps is. Zo is er voor 
elk wat wils. Wat wel nodig is, is dat de ontwikkelaars toegang 
moeten hebben tot de informatie – liefst in real-time. Nu zijn er 
nog strikte procedures voor om die toegang aan te vragen, maar 
steeds meer overheden en vervoeraanbieders zetten de stap naar 
open data, zowel in België als daarbuiten. Open data betekent 
dat datasets vrij toegankelijk zijn voor iedereen die er technisch 
mee kan werken om er een app rond te bouwen. Voorbeelden zijn 
onder andere al te vinden in Antwerpen, Brussel, Gent, Oostende en 
Kortrijk. 

Sinds kort hebben ook Fietsberaad Vlaanderen en Nederland 
een open data platform: www.dataplatformfiets.nl  (er komt ook 
nog .be en .eu). Daarbij is ontzettend hard nagedacht over de  
standaardisering van data, om verschillende bronnen te kunnen 
samenvoegen in het platform. De bedoeling is dat steden en 
gemeenten deze standaarden kunnen opnemen in bestekken 
voor tellussen, apps en manuele tellingen. Dat er op dat vlak 
nog veel werk aan de winkel is, bleek uit het feit dat slechts 55% 
van de data die gemeenten tijdens de Vlaamse Fietstelweek 2015 
aanleverden, verwerkt kon worden. 

Ook Minister Ben Weyts heeft een onderzoek gestart naar open 
verkeersdata in real-time die de Vlaamse overheid ter beschikking 
kan stellen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de markt een 
multimodale app kan ontwikkelen voor Vlaanderen (Vlaams 
Parlement).

Mobiliteit als een dienst 
Stel dat we gemakkelijk via één tool de ideale mix van modi 
kunnen vinden voor elke trip. Dan blijft het nog steeds vervelend 
dat je bij elke aanbieder apart een vervoersbewijs moet kopen. 
Idealiter heeft een multimodaal informatietool ook een knop 
waarmee je in één keer een vervoersbewijs voor de hele reis kunt 
kopen. Met initiatieven zoals de MOBIB-kaart en  XXImo zijn alvast 
de eerste stappen gezet om smartcards te ontwikkelen die tickets 
van de verschillende vervoersmaatschappijen kunnen bevatten. 

In de toekomst gaan we wellicht naar een soort mobiliteits-
abonnement, vergelijkbaar met een GSM-abonnement, dat ons 
elke maand het factuur bezorgt van onze verplaatsingen, volgens 
het tariefplan dat het best bij ons verplaatsingsgedrag past. Dit 
concept wordt momenteel gelanceerd in Finland door MaaS. MaaS 
staat voor ‘Mobility as a Service’ of ‘Mobiliteit als dienst’. Het is 
een concept waarbij alle private en publieke mobiliteitsdiensten 
via een app gemakkelijk toegankelijk zijn, zowel voor reservatie als 
betaling (VRP, 2016, p.22). Het past in de trend waarbij het gebruik 
van vervoermiddelen veel belangrijker wordt dan het bezit ervan. 

Besluit 
Betrouwbare, real-time en intermodale informatie is een essentiële 
voorwaarde om tot mobiliteit als een dienst te komen. Maar hier 
komt heel wat meer bij kijken dan het digitaliseren en beschikbaar 
maken van info. We lijsten enkele bedenkingen op:

1 Niet iedereen heeft een smartphone, systematische toegang 
tot het internet, of de digitale skills om met websites en apps 
te werken. We moeten zorgen dat mobiliteit geen dienst voor 
de happy few wordt. Bereikbaarheid is een basisrecht voor 
iedereen. 

2  Er bestaat een massa apps en informatie-applicaties zodat 
mensen door de bomen het bos niet meer zien. OV-gebruikers 
gebruiken wellicht de routeplanners van De Lijn en/of de 
NMBS en abonnees van bepaalde mobiliteitsdiensten zoals 
fiets- of autodelen gebruiken wellicht ook de app of website 
die erbij hoort. Maar wie is zodanig ‘mee’ met het snel 
evoluerende informatielandschap dat hij of zij al die nieuwe 
apps en diensten uitprobeert en in zijn of haar dagelijkse 
routines inbouwt? En wie gebruikt er werkelijk al die handige, 
personaliseerbare functies die in die apps en websites 
verscholen zitten?

3  Wie zoekt er voor elke trip naar een andere stad op welke 
apps ze daar in gebruik hebben? Een vrije markt van 
ontwikkelaars die gebruik kunnen maken van open data 
zorgt er uiteraard voor dat er constant gestreefd wordt naar 
verbetering en dat er steeds nieuwe creatieve oplossingen 
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http://opendata.antwerpen.be/
http://opendatastore.brussels/nl/
https://data.stad.gent/
http://www.oostende.be/OpenData.aspx
http://www.kortrijk.be/opendata
http://www.dataplatformfiets.nl
http://www.fietsberaad.be/Projecten/Paginas/Resultaten-FietsTelweek-2015.aspx
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1125905
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1125905
https://nl.wikipedia.org/wiki/MoBIB
http://www.vmx.be/xximo-mobiliteitskaart-nu-ook-belgie
http://maas.fi/maas-as-a-concept/
http://www.vrp.be/gallery/documents/vrp-activiteiten-2016/manifest-2.0/manifest-mobiliteit-2.0-website.pdf
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bedacht worden. Maar voor de gebruiker is het niet handig 
dat er minstens 5 verschillende parkeer-apps zijn en dat elke 
verplaatsingswijze een apart informatie- en  betalingssysteem 
heeft. Informatietechnologie werkt het best op de achtergrond, 
met een minimum aan inspanning door de gebruikers. 
Ondertussen lopen de onderhandelingen tussen de openbaar-
vervoersbedrijven over de eengemaakte tarieven en MOBIB-
systemen nog steeds tergend traag, laat staan dat er al sprake 
is van integratie met andere diensten zoals carpoolen, fiets- en 
autodelen. 

4 Mobiliteit als een dienst heeft informatietechnologie nodig, 
maar in de eerste plaats heeft het een goede dienst nodig: een 
goed verknoopt netwerk van verschillende vervoersmiddelen die 
naadloos samenwerken.

Zoals de VRP (2016) opmerkt in hun Manifest Mobiliteit 2.0, zijn 
er heel wat nieuwe diensten vanuit het bedrijfsleven, burgers en 
organisaties, maar zitten daar heel wat verschillende economische 
en maatschappelijke belangen achter.  Daarom is het erg belang-
rijk dat Vlaamse en lokale overheden regulerend optreden en een 
globale visie en spelregels vastleggen. Privacy is bijvoorbeeld een 
concept dat hierbij herdacht moet worden (Netwerk Duurzame 
Mobiliteit). Daarnaast kunnen overheden met ambitieuze en 
meetbare doelstellingen ook innovatieve oplossingen stimuleren. 
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Op die manier kan er maximaal gebruik gemaakt worden van 
de kennis, expertise en creativiteit die in onze steden en in 
ons gewest aanwezig zijn. Zo is onlangs de  Vlaamse taxiapp 
PickMeUp ontstaan uit de interactie tussen regulering door de 
overheid en gecontesteerde ontwikkelingen zoals Uber. 

Kortom, het  afstemmen/uitwerken van digitale reisinformatie 
kunnen we niet los zien van het hele verhaal rond integratie van 
diensten en het precaire evenwicht tussen reguleren en loslaten. 

Meer dan een kwestie van nullen en enen dus. 

Interessante referenties 
De Nederlandse App Shop: www.verkeersnet.nl/appshop.

De ontwikkeling van Connected ITS. NM Magazine Jaargang 11, 
2016, n°2.

VRP, 2016. Manifest Mobiliteit 2.0. 
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