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Multimodale en geconnecteerde mobiliteitsoplossingen
voor de steden van vandaag en morgen
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Vandaag beslissen over de mobiliteit van morgen

België staat stil. Jaar na jaar sneuvelen onze filerecords. Dat is

Deze whitepaper geeft onze globale visie op mobiliteit weer. We

niet alleen vervelend, het is ook nefast voor onze economie

focussen daarbij op personenvervoer. Een bewuste keuze, omdat

en gezondheid. Maar als we vandaag ingrijpen, kunnen we het

het vervoer van personen en goederen elk hun eigen uitdagingen

tij keren. Sneller dan verwacht zelfs.

hebben. Ze worden in een eerste fase dan ook beter apart
behandeld.

Veel gebruikers dromen ervan zich vlot en gepersonaliseerd
te kunnen verplaatsen. Met slimme mobiliteitsoplossingen

Onze horizon is 2040. We geven aan wat de mogelijkheden

kunnen we die droom realiseren. Digitalisering en technologische

vandaag zijn, met de huidige technologie, en hoe we mobiliteit

evoluties scheppen mogelijkheden om efficiënte oplossingen

zien evolueren op middellange en lange termijn. We schetsen

en diensten te ontwikkelen. Die zullen de doorstroming van

ook hoe lokale besturen en overheden zich daar vandaag al

het verkeer verbeteren, de impact op het milieu verlagen,

kunnen op voorbereiden.

het risico op ongevallen verminderen én het comfort voor
reizigers verhogen.

Veel leesplezier!

Bruno Depré, Business Development, Innovation and Strategy Manager, Engie Fabricom & Werkgroepleider Smart Mobility, Agoria
Ingrid Reynaert, Business Group Leader Smart Cities, Agoria
Jean-Marc Timmermans, Business Group Leader Mobility, Agoria
Amélie Cardyn, Business Group Leader Mobility, Agoria

3

4

SLIMME MOBILITEIT

1

Mobiliteit in België: trends en uitdagingen

Mobiliteit en transport zijn onmisbaar in onze huidige maatschappij. Ze zijn niet alleen de ruggengraat van de economie, we hebben ze ook
nodig voor sociale activiteiten – contact met vrienden en familie, sport, onderwijs, ontspanning. Anderzijds heeft mobiliteit ook een negatieve
impact op onze samenleving, het leefmilieu en onze gezondheid. Wij lichten de belangrijkste trends en uitdagingen rond mobiliteit toe.
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Verstedelijking
België is een van de meest verstedelijkte gebieden ter
wereld. Steeds meer mensen trekken naar de stad en
ook de peri-verstedelijking neemt toe. Tegen 2030 zal
het aantal inwoners in onze stadskernen nog met 10%
tot 30% toenemen. Dat stelt steden niet alleen voor
socio-economische en ecologische vraagstukken, de
verdichting zet ook de mobiliteit onder druk.

04

Vlotter verkeer
We stonden het voorbije jaar met z’n allen vaker in de
file dan het jaar voordien. De filebarometer van Touring
Mobilis toont dat de files niet alleen langer werden, maar
ook steeds vaker buiten de klassieke spitsuren vielen. Door
de verzadiging van onze snelwegen neemt ook de verkeersdrukte op secundaire wegen toe. Uiteraard heeft dit een
enorme economische impact op onze bedrijven.
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Meer personenvervoer
Het Federaal Planbureau berekende dat de vraag naar personenvervoer tegen 2030 met 11% zal stijgen als ons beleid
niet wijzigt. De wagen blijft het dominante vervoersmiddel
voor personen – goed voor 82% van alle reizigerskilometers – terwijl de gemiddelde bezettingsgraad ervan daalt.
Met uitzondering van de bus, zullen ook de reizigerskilo
meters via andere vervoersmiddelen stijgen.
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Betere luchtkwaliteit
Meer verkeer betekent meer luchtvervuiling, en helaas
ook meer vroegtijdige sterfte. In Vlaanderen liggen vooral
de concentraties fijn stof en ozon, maar ook stikstof- en
zwaveldioxide op heel wat plaatsen te hoog. In het Brusselse Gewest vormt de blootstelling aan black carbon (roet) in
het verkeer dan weer het grootste probleem. In Wallonië
worden vooralsnog geen normen overschreden.
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Meer goederentransport
Wat voor personen geldt, geldt ook voor goederen. Het
Federaal Planbureau verwacht dat het aantal tonkilometers tegen 2030 met maar liefst 44% stijgt. Ondanks de
verschuiving van een deel van de tonkilometers van de
weg naar de binnenvaart en het spoor, blijven vracht- en
bestelwagens met 70% van alle tonkilometers het goederentransport domineren.
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Meer verkeersveiligheid
Hoewel het aantal verkeersslachtoffers met letsels daalt,
blijven de absolute cijfers hoog: meer dan 100 slachtoffers
per dag. Een daling zien we ook bij het aantal verkeersdoden, al zijn we met 620 verkeersdoden in 2017 nog ver
verwijderd van het streefdoel van 420 in 2020. Fietsers en
voetgangers zijn erg kwetbaar: in 2017 stierven er bij verkeersongevallen 105 fietsers en voetgangers ter plaatse.
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Onze mobiliteitsuitdagingen: enkele frappante cijfers
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Vroegtijdige overlijdens in België
door luchtvervuiling (in 2017)4
2017

1400
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uur

uur

80% meer files van 100 km1

15

uur

0,3

8 340

1 870

190

door blootstelling
aan fijn stof

door blootstelling
aan stikstofdioxide

door blootstelling
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uur

800% meer files van 400 km1

Aantal verkeersdoden
per miljoen inwoners (in 2017)5

€ 100 miljoen
De filekosten voor bedrijven bedragen zo’n 100 miljoen euro per jaar2

55

België

53

Frankrijk

50 Europees gemiddelde

+11%

+44%

-24%

Het aantal reizigerskilometers
zal in België tegen 2030
met 11% toenemen3

Het aantal tonkilometers
zal in België tegen 2030
met 44% toenemen3

De gemiddelde snelheid op het Belgische
wegennet zal tegen 2030 met 24% dalen tijdens
spitsperiodes en met 10% tijdens dalperiodes 3

Bronnen: 1. Touring Mobilis 2. TomTom 3. Federaal Planbureau 4. European Environment Agency 5. European Transport Safety Council
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Groothertogdom Luxemburg

38

Duitsland

36

Nederland

27

Verenigd Koninkrijk

België scoort
slecht ten
opzichte van z’n
buurlanden
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De motors van onze toekomstige, slimme mobiliteit

Technologie staat centraal bij een geslaagde mobiliteitstransformatie. Slimme infrastructuur en slimme voertuigen
doen het aantal verkeersslachtoffers verder dalen, propere en energie-efficiënte technologieën verbeteren de
luchtkwaliteit en nieuwe mobiliteitsdiensten verzachten het fileleed. Maar ook niet-technologische factoren zijn
belangrijk: gebruikers en overheden moeten meestappen in het verhaal.

Digitalisering

Digitale technologie is de belangrijkste kracht achter
de transformatie van het mobiliteitslandschap.
Mobiliteitsdata wordt vanuit verschillende bronnen
beschikbaar: camera’s, sensoren in weginfrastructuur, drones, smartphones, sociale media en voertuigen. Het samenbrengen van die data biedt nieuwe
opportuniteiten: realtime gegevens laten toe de
verkeersdoorstroming te verbeteren en de verschillende vervoersmodi beter op elkaar af te stemmen.
Gegevensuitwisseling maakt een volwaardig,
naadloos multimodaal vervoerssysteem mogelijk
dat alle vervoersmiddelen tot één mobiliteitsdienst
bundelt en efficiënt personenvervoer van deur tot
deur mogelijk maakt.

Artificiële
intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) wordt dé kern van slimme
mobiliteit. AI is de drijvende kracht van zelfrijdende
voertuigen. Het neemt het risico op menselijk falen
weg en zorgt voor een efficiëntere verkeersafwikkeling. Artificiële intelligentie wordt ook ingezet bij de
aansturing van slimme verkeerslichten en slimme
straatverlichting in stadskernen. Het baseert zich
daarvoor op het verkeersvolume en/of het type van
vervoersmodi.

Elektrificatie
van voertuigen

Wegtransport is nog steeds verantwoordelijk
voor het leeuwendeel van de CO2-emissies van
de transportsector (72,8% in 2017). Het Europese
klimaatakkoord stelt dat we transport moeten
‘decarboniseren’: afstappen van vervoersmiddelen
op basis van fossiele brandstoffen en ze vervangen
door transport op basis van hernieuwbare energie.
Strengere emissieregulaties, een lagere batterijkost,
meer laadstations en een groeiende populariteit bij
gebruikers zullen ervoor zorgen dat (plug-in) hybride
en volledig elektrische voertuigen de komende jaren
doorbreken. Die elektrificatie, die vandaag vooral in
een stedelijke context plaatsvindt, speelt in op twee
hoofddoelen: nulemissie en nulenergieverspilling.
Bron: European Energy Agency
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BEV’s: wachten op de doorbraak
Het aandeel volledig elektrische personenvoertuigen
(battery electric vehicles of BEV’s) geregistreerd in 2017 was
verwaarloosbaar in België (0,49%). Het is ook beduidend
lager dan in onze buurlanden. In Nederland werd in 2017
bijvoorbeeld een omslag vastgesteld van plug-in hybride
voertuigen naar BEV’s. Noorwegen was in 2017 de Europese
koploper wat betreft de verkoop van BEV’s (58,47%). In
totaal werden er in Europa 135 369 volledig elektrische
personenvoertuigen ingeschreven in 2017, goed voor 0,9%
van het Europese wagenpark.

Deeleconomie

Noorwegen
33 025

Mentaliteitswijziging

58,47%
Veel wagens staan voor 95% van de tijd stil. Vervoersmiddelen delen vindt dan ook steeds meer
ingang. Het vermijdt lege en stilstaande voertuigen
en beperkt de vervoerskosten tot het minimum – als
gebruiker betaal je enkel wanneer je je verplaatst.
Dankzij digitale technologie wordt het delen van
wagens, fietsen en andere vervoersmiddelen bovendien steeds makkelijker. De opkomst van elektrische
en geconnecteerde voertuigen zal een revolutie
teweegbrengen in de deeleconomie. Onderzoek
met Lissabon als model toont aan dat files daardoor
verdwijnen, dat de uitstoot met 1/3 gereduceerd
wordt en dat slechts 3% van het wagenpark nodig
is om vervoer in de stad te voorzien.
Bron: European Environment Agency, EEA Report No 34/2016

De oplossing is niet enkel technologisch, er is ook
een mentaliteitswijziging nodig. Concreet: we
moeten onnodige verplaatsingen vermijden en de
juiste vervoersmodi kiezen voor onze verplaatsing.
Trends als Het Nieuwe Werken tonen dat er ook op
dat vlak dingen aan het veranderen zijn. We werken
van thuis uit, doen aan videoconferencing in plaats
van het halve land te doorkruisen voor een vergadering of werken in een co-workingspace in de buurt.
Ook het flexibele mobiliteitsbudget is een motor om
ons mobiliteitsgedrag te wijzigen.

België
2 709

0,49%

Nederland
8 010

1,92%
Frankrijk
24 910

1,24%

Duitsland
25 056

0,73%

Aantal volledig elektrische personenvoertuigen (BEV’s) ingeschreven in 2017
(percentages t.o.v. het totale aantal personenvoertuigen)

Bronnen: European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), European Alternative Fuels
Observatory (EAFO), Eurostat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Statistics Norway, Agoria
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Slimme mobiliteit vraagt een globale langetermijnvisie

Slimme mobiliteit gaat over het faciliteren van het meest geschikte vervoersmiddel in functie van de behoefte en de
context – zowel in tijd als in ruimte. Om zo’n comfortabel en gebruiksvriendelijk mobiliteitslandschap te creëren, zijn een
langetermijnvisie en continue investeringen noodzakelijk. Wij doen onze visie van vandaag tot 2040 graag uit de doeken.
In drie stappen naar de mobiliteit van de toekomst
Vaak kan men door een slimme mobiliteit de stedelijke bereikbaarheid sterk verbeteren. Het effect op de
mobiliteit zal pas echt te zien zijn als diverse trends
samenkomen. De bestaande weginfrastructuur digi
taliseren, investeren in nieuwe infrastructuur, alternatieve vervoersmiddelen promoten, deelsystemen
faciliteren, een platform aanbieden waar gebruikers

MOBILITEIT VANDAAG:
SLIMME
INFRASTRUCTUUR

een traject op maat kunnen samenstellen, geconnecteerde voertuigen inzetten … Het zijn allemaal stappen op weg naar het ideale mobiliteitsbeeld, waarbij
we gebruikers zijn van een mobiliteitsconcept en
niet langer eigenaars van een voertuig. Mobiliteit als
een dienst (Mobility-as-a-Service of MaaS) evolueert
continue en neemt aan complexiteit toe naarmate de

MOBILITEIT IN 2030:
SLIMME, GECONNECTEERDE
EN AUTONOME VOERTUIGEN

MOBILITEIT ALS EEN DIENST
EVOLUEERT MEE
MET DE INFRASTRUCTUUR

slimme infrastructuur en data ter beschikking komen.
Omdat dat niet van vandaag op morgen gebeurt, richten wij ons met onze visie op 2040. Hoewel dat nog
veraf lijkt, begint de transformatie voor steden en
gemeenten vandaag al, zij moeten nu samen met
regionale en federale overheden investeren in slimme
infrastructuur en participeren aan dataplatformen.

MOBILITEIT IN 2040:
SLIMME MULTIMODALE
MOBILITEITSHUBS
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De drie doelstellingen van slimme mobiliteit
Het effect op de mobiliteit zullen we pas echt zien op het moment dat de diverse
oplossingen samenkomen. Met onze visie beogen we drie grote doelstellingen.

Verbeterde bereikbaarheid

Minder milieu-impact

We verplaatsen ons efficiënt en
verliezen minder tijd (of winnen tijd)
tijdens onze verplaatsing.

Onze schadelijke uitstoot (CO2, NOx, fijn stof)
daalt en de luchtkwaliteit verbetert,
wat onze gezondheid ten goede komt.

01

03

Slimme mobiliteit: enkele aandachtspunten
Nood aan open en realtime data
Verkeerscamera’s, gps-systemen, vervoersmaatschappijen … Data die relevant
is voor mobiliteit komt van overal, zowel van publieke en private spelers als van
de burger zelf. Om ze optimaal te kunnen inzetten, moeten die data open en in
realtime beschikbaar zijn – zowel voor overheden als gebruikers. Bijvoorbeeld:
• Overheden kunnen de verkeersdoorstroming verbeteren: slimme
verkeerslichten, dynamische snelheidslimieten enz.
• Reizigers kunnen hun verplaatsing optimaliseren: vervoersmiddel, route,
vertrektijd enz.

02
Meer verkeersveiligheid
We herleiden het aantal
verkeersdoden tot nul tegen 2050,
het ‘Vision Zero’-objectief van de EU.

Meer weten over data?
Download onze whitepaper ‘Data, de bouwstenen voor de
steden en gemeenten van de toekomst’ op www.agoria.be

Bescherming van persoonlijke gegevens
De GDPR (General Data Protection Regulation) verplicht organisaties om een
inventaris van hun data – camerabeelden inclusief – op te maken en ze met
passende technische en organisatiorische maatregelen te beveiligen. Ze moeten
ook de nodige procedures ontwikkelen om datalekken te kunnen opsporen en
melden aan de Privacycommissie.
Cybersecurity, meer dan ooit een prioriteit
Hoe meer geconnecteerde systemen deel uitmaken van de mobiliteits
infrastructuur, hoe belangrijker cyberbeveiliging wordt. Het is belangrijk dat
lokale besturen bij openbare aanbestedingen ‘security by design’ opnemen
bij hun specificaties.
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Mobiliteit vandaag: slimme infrastructuur

Stedelijke en regionale gebieden hebben belang bij een verbeterde doorstroming van het verkeer. Moderne informatie- en
communicatietechnologieën, zowel langs de kant van de weg als in voertuigen, helpen daarbij. Aan de hand van enkele
concrete voorbeelden tonen we welke slimme infrastructuur u als stad of gemeente vandaag al kunt inzetten.

De basis: Intelligente
Transportsystemen (ITS)

Welke Intelligente Transportsystemen zijn er vandaag al beschikbaar?

De toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen en verkeersinfrastructuur om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder, comfortabeler en milieuvriendelijker te
maken wordt met de verzamelnaam Intelligente
Transportsystemen (ITS) aangeduid. Vandaag zijn
er al heel wat ITS beschikbaar die inspelen op de
mobiliteit, zowel binnen als buiten de stad. Ze
evolueren en worden steeds intelligenter.

Slimme verkeersbeheersystemen
voor alle vervoersmodi

Andere slimme infrastructuur met een belangrijke

•
•
•
•
•
•

• Snelfietsroutes
• Slimme laadinfrastructuur: elektrische laadstations met
realtime informatie over de beschikbaarheid ervan
• Slimme verlichting: slimme, openbare verlichtings
infrastructuur met camera’s en sensoren die de
verkeersdoorstroming aansturen

Slimme verkeerslichten
Slimme parkeersystemen
Deelsysteeminfrastructuur
Dynamische snelheidslimieten
Dynamische routebepaling
Slimme kilometerheffing

Meer weten over slimme verlichting?
Download onze whitepaper ‘Slimme openbare buitenverlichting
voor de stad van morgen’ op www.agoria.be

invloed op het efficient en veilig verplaatsen
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Slimme verkeerslichten
Slimme verkeerslichten regelen het verkeer op basis van de actuele verkeerssituatie: in het stadscentrum,
op drukke kruispunten en op belangrijke verkeersaders. Deze intelligente verkeersregelinstallaties zorgen voor
een gunstig effect op de reistijd, de veiligheid en emissies. De evolutie in de beschikbare technologie resulteert
in steeds intelligentere regeling.
Starre regeling
➜
➜
➜

Vaste instelling van groentijden, eventueel afgestemd op het tijdstip of de dag
Geen detectie van het aanwezige verkeer
Het meest gebruikt bij verkeerslichten in België

Nieuwe generatie verkeerslichten in
Apeldoorn en Deventer
De steden Apeldoorn en Deventer testen verkeerslichten die ‘herkennen’ welke auto’s, fietsers en
openbaar vervoer op hen afkomen. Op basis van
dat aankomende verkeer passen de intelligente
verkeersregelinstallaties de verkeersregeling aan.
Fietsers krijgen bij slecht weer bijvoorbeeld vaker
en langer groen en automobilisten ontvangen in de
wagen adviessnelheid om het groene licht te halen.
De verlaging van emissies en de beperking van
onnodige stop & go’s verlicht de druk op de steden.

Mini-dynamische regeling
➜
➜
➜

Groentijden op basis van het aanwezige verkeer op het kruispunt
Detectie op basis van detectielussen in het wegdek
Detectie van een beperkt aantal vervoersmodi: enkel voertuigen, geen fietsers en voetgangers

Dynamische regeling
➜
➜
➜
➜

Groentijden op basis van het aanwezige verkeer op het kruispunt
Detectie op basis van verschillende systemen: lussen, camera’s, enz.
Detectie van alle vervoersmodi: wagens, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers enz.
Het systeem houdt rekening met prioritair verkeer via een zender in de voertuigen van de
hulpdiensten en het openbaar vervoer

Voldynamisch verkeersbeheer of ‘Talking Traffic’
➜
➜

➜

De groentijden worden volledig automatisch aangepast op basis van het aankomende verkeer, de actuele drukte enz.
De regeling gebeurt vanuit een centrale door gebruik te maken van artificiële intelligentie die rekening houdt met
het aankomende verkeer (alle vervoersmodi), de actuele drukte, actuele snelheden, realtime data en historische data
Het systeem houdt rekening met prioritair verkeer: hulpdiensten, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers
Bron: stad Apeldoorn
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Betere doorstroming op 17 Brusselse verkeersassen
In Brussel werden de verkeerslichten op de 17 belangrijkste verkeersassen, waaronder de Kleine Ring,
op elkaar afgestemd. Op basis van scenario’s worden ze via een centrale verkeerscomputer aangestuurd:
de verkeerslichten zijn ’s morgens anders afgesteld dan overdag en ‘s avonds, anders op werkdagen dan
in het weekend. Elk scenario kan in realtime bijgestuurd worden en er werden ook specifieke scenario’s
voorzien, bijvoorbeeld voor een Europese top. Alle data is beschikbaar via opendatastore.brussels.

30%

15%

tijdswinst stadinwaarts

tijdswinst staduitwaarts

30% tijdswinst
(2 minuten)

15% tijdswinst
(3 minuten)

185 verliesuren
minder per werkdag

530 verliesuren
minder per werkdag

50 000 file-uren
minder per jaar

140 000 file-uren
minder per jaar

Kopenhaagse verkeerslichten
geven bussen en fietsers voorrang
In Kopenhagen gaan ze nog een stap verder dan in Brussel.
De stad installeerde 380 slimme verkeerslichten met
artificiële intelligentie. Het systeem geeft automatisch
voorrang aan openbaar vervoer en fietsers. Het doel: de
reistijd van bussen met 20% verminderen, die van fietsers
met 10%. Voor bussen die achter zitten op schema blijft het
tot 30 seconden langer groen. Fietsers kunnen dan weer
profiteren van ‘groene golven’. Op bepaalde fietspaden
zijn de verkeerslichten zo ingesteld dat fietsers die 19 km/u
rijden nooit aan het rode licht staan.

380

slimme verkeerslichten
➔ Reistijd van bussen: -20%
➔ Reistijd van fietsers: -10%

Bron: Brussels Mobile

Bron: stad Kopenhagen
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Slimme parkeersystemen

Shop & Drive-parkeerplaatsen in Luik

30%

10 min

4,5 km

van het stadsverkeer
ontstaat door het zoeken naar
een parkeerplaats

is de gemiddelde tijd
om een parkeerplaats te
vinden in een stad

is de gemiddelde afstand
om een parkeerplaats te
vinden in een stad
© RTBF

Slimme parkeersystemen detecteren of er een wagen op een parkeerplaats staat of niet. Dat kan via een sensor in de grond, maar evengoed
via camera’s op masten, gebouwen of voertuigen. De data die verkregen
wordt, wordt in realtime ingezet. Automobilisten zien via een app of
via digitale infoborden langs de weg waar er parkeerplaatsen vrij zijn.
Ze kunnen er meteen naartoe rijden, waardoor het fileleed in de binnenstad verzacht.

Slimme parkeertechnologieën zetten
ook de deur open naar nieuwe toepassingen:
➜

➜

➜

Automobilisten kunnen verwittigd worden als de
parkeermeter bijna afloopt
Steden kunnen sneller ingrijpen bij parkeerovertredingen
die veiligheidsrisico’s inhouden
Handelaars kunnen de parking van hun klanten betalen
als extra dienstverlening

Sinds 2018 telt de Luikse binnenstad 223 Shop &
Drive-parkeerplaatsen. Automobilisten en leveranciers kunnen er 30 minuten gratis parkeren.
Ze moeten geen ticket kopen, geen sms sturen en
geen parkeerschijf leggen: sensoren registreren
de tijd. Staat hun wagen er langer, dan krijgt een
parkeerwachter een melding. Overtreders krijgen
een boete. Het systeem komt er in navolging van
de stad Kortrijk, waar het sinds 2014 bestaat als
‘Shop & Go’. Ook andere steden adopteren het
innovatieve parkeersysteem.

Scanscooter met ANPR-camera’s in Brugge
In Brugge rijdt een scanscooter rond die de nummer
platen van geparkeerde wagens registreert. Elke
nummerplaat wordt vergeleken met een database
waarin de nummerplaten zitten van bewoners en
van wagens met een geldig parkeerticket. Komt een
gescande nummerplaat niet in de database voor,
dan krijgt een parkeerwachter een melding en kan
hij controleren of de wagen er mag staan. Ook in
andere steden en gemeenten rijden gelijkaardige
scanvoertuigen rond. Zo zetten Schaarbeek,
Charleroi en La Louvière scanauto’s in.

Bronnen: stad Luik en stad Brugge
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Fietsinfrastructuur

Utrecht, walhalla voor de fietser

In de mobiliteit van de toekomst is voor de fiets een prominente rol weggelegd.
Dat vraagt een aantrekkelijke, veilige en efficiënte fietsinfrastructuur – niet
alleen binnen de stadskernen, ook tussen steden. Laat net daar het schoentje al
eens wringen: in Vlaanderen bijvoorbeeld voldoet 58% van de fietspaden niet
aan de eisen op het vlak van breedte, coating, comfort en veiligheid die in het
fietsvademecum vastgelegd zijn1.

33%

40%

van de Vlamingen
fietst dagelijks2

is niet tevreden over de beveiliging van
fietsstallingen aan Vlaamse stations of bushaltes2

Willen we dat de fiets een alternatief wordt voor de wagen, dan moet de
infrastructuur op een gelijkaardige manier aangepakt worden.
Die mogelijkheden zijn er vandaag al:
• Fietsgeleiding, zoals digiborden die fietsers de weg tonen
• Fietsstraten, waar fietsers voorrang hebben op wagens
• Fietssnelwegen, om langere afstanden aan een constante snelheid af te leggen
• Beveiligde fietsparkings, al dan niet met een app om een plaats te reserveren
• Beveiligde fietsbuurtstallingen
Daarnaast zijn er ook al verschillende innovatieve toepassingen:
• Verwarmde fietspaden, waardoor ze sneeuwvrij maken overbodig wordt
• Groene golven, waarbij ledverlichting toont of fietsers moeten versnellen of
remmen om niet aan het rode licht te staan
• Fietsapp, die het verkeerslicht op groen zet als de fietser eraan komt
Bronnen: 1. Agentschap Wegen & Verkeer 2. Fietsberaad Vlaanderen

Utrecht is van mening dat wandelen en fietsen de belangrijkste vervoerswijzen van
de stad zijn. Met het actieplan ‘We All Cycle’ spreekt de gemeente z’n ambitie uit om
een fietsstad van wereldklasse te worden. Mensen van alle leeftijden moeten er
veilig kunnen fietsen. Het uiteindelijke doel is om het fietsgebruik voor het woonwerkverkeer tussen 2011 en 2030 te verdubbelen.

Fietsgeleiding
Fietsgeleidingsystemen
geven aan hoeveel
plaatsen er nog vrij zijn in
de fietsenstalling.

Fietssnelwegen
Fietssnelwegen maken
dat fietsers ook vlot
langere afstanden
kunnen afleggen.

Fietsplekken
Eén optische sensor
registreert elke minuut
voor zestig fietsplekken of
er fietsen staan.

Bronnen: stad Utrecht en gemeente Ede
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Cykelslangen, architecturaal meesterwerkje voor Kopenhaagse fietsers
Kopenhagen tekent sinds 2014 voor een van de meest
in het oog springende fietsvoorzieningen ter wereld.
De Cykelslangen, Deens voor binnenband, is een
fietssnelweg van vier meter breed en meer dan 200
meter lang. Het tweerichtingsfietspad loopt deels
over het water – het zweeft op bepaalde plaatsen
meer dan vijf meter hoog in de lucht – en leidt de
fietsers over een winkelgebied in de haven. Stijgende
tevredenheidscijfers (van 82% in 2006 naar 98% in 2014)
over de fietsinfrastructuur in Kopenhagen tonen aan
dat continu investeren in fietsinfrastructuur loont.

Slim en vorstvij fietspad in Ede
Het vorstvrije, slimme fietspad in Ede houdt zichzelf op
temperatuur en rekent af met gladheid en milieuschade
door strooizout. Het systeem communiceert met de
weersvoorspelling om autonoom te kunnen functioneren.
Bovendien is het energie-efficiënt, want het gebruikt
restwarmte uit de retourleiding van het groene warmtenet
van Warmtebedrijf Ede.

Bron: stad Kopenhagen
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Mobiliteit in 2030: slimme, geconnecteerde en autonome voertuigen

Voertuigen worden alsmaar slimmer. Ze bevatten steeds meer technologie die het toelaten om de omgeving
waar te nemen: een centrale computer, camera’s, sensoren, laserscanners en connectiviteit.
Van slimme naar
geconnecteerde voertuigen

Op naar de Vehicle-toEverything-wereld (V2X)

Er is een onderscheid tussen slimme en geconnecteerde voertuigen. Vandaag spreken we over slimme
voertuigen: het voertuig neemt een beslissing door
gebruik te maken van eigen camera’s of sensoren.
Een zelfparkerende wagen gebruikt bijvoorbeeld
sensoren en camera’s om automatisch te parkeren,
een wagen met adaptive cruise control zal aan de
hand van sensoren de afstand met zijn voorligger
bewaren en een city shuttle zal automatisch remmen
als een kind onverwacht voor het voertuig loopt.

Intelligente Transportsystemen (ITS) zullen evolueren naar Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS). ITS brengen de digitale technologie in
de wagen en de weginfrastructuur, terwijl C-ITS
voor de communicatie tussen de systemen zorgt:
een voertuig met een ander voertuig, met de
infrastructuur, met een persoon of met een ander C-ITS-systeem. Dat coöperatieve aspect zal de
verkeersveiligheid, de verkeersefficiëntie en het
verplaatsingscomfort sterk ten goede komen.

Dat zijn de eerste stappen naar geconnecteerde en
autonome voertuigen. Een geconnecteerd voertuig
communiceert en wisselt realtime informatie uit met
een ander voertuig (Vehicle-to-Vehicle of V2V), de
weginfrastructuur (Vehicle-to-Infrastructure of V2I)
en personen (Vehicle-to-Person of V2P). De eCallfunctie is een eenvoudig V2P-voorbeeld, een wagen
die kan communiceren met verkeerslichten is een
mooi V2I-voorbeeld.

De toepassingen zullen zich de komende jaren verder
ontwikkelen. We schatten dat tegen 2030 voertuigen
met alles en iedereen op en langs de weg rekening
zullen kunnen houden (Vehicle-to-Everything of V2X)
en autonoom zullen kunnen rijden. Dat kan enkel als
de weginfrastructuur mee evolueert: accurate digitale
kaarten, voldynamisch verkeersbeheer, connectiviteit
(5G en andere), mobiliteitsdataplatformen met accurate en realtime informatie enz.

Vehicle-to-Vehicle
(V2V )
Vehicle-to-Infrastructure
(V2I)

Vehicle-to-Device
(V2D)

Vehicle-to-Grid
(V2G)

Vehicle-to-Person
(V2P)
Vehicle-to-Home
(V2H)
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Autonome wagens
Als slimme voertuigen aan de slimme infrastructuur gekoppeld worden, staat de
deur naar autonoom rijden helemaal open. Hoewel voertuigen vandaag al volledig
autonoom kúnnen zijn – op specifieke wegen en voor vooraf berekende trajecten –

zal het nog zo’n tien tot vijftien jaar duren vooraleer we kunnen profiteren
van de voordelen van volledig autonome wagens. De evolutie verloopt over
verschillende niveaus.

Niet autonoom
De wagen kan waarschuwingen geven,
maar van autonomie is er nog geen
sprake. De bestuurder rijdt.

Deels autonoom (2018)
De wagen kan zelfstandig sturen, remmen
en versnellen. De bestuurder moet nog
steeds opletten en ingrijpen indien nodig.

Grotendeels autonoom (2025)
De wagen rijdt autonoom in bijna elke
situatie, behalve bij zeer slecht weer.
De bestuurder kan zelfs slapen.

00
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04
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Bestuurdersassistentie
De wagen kan een deeltaak uitvoeren, zoals
sturen, remmen of versnellen. De bestuurder
blijft de belangrijkste factor bij het rijden.

Voorwaardelijk autonoom (2021)
De wagen rijdt zelf en houdt de omgeving
in de gaten. Enkel als de wagen het
vraagt, moet de bestuurder ingrijpen.

Volledig autonoom (2030)
De ultieme zelfrijdende wagen: hij rijdt
helemaal autonoom en past zich aan elke
situatie aan, zelfs noodsituaties.
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Zelfrijdende city shuttles
Een trend die we momenteel in stadscentra over de hele wereld zien, zijn
de zelfrijdende shuttlebussen. In landen als Australië, de Verenigde Staten,
China, Japan, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Zwitserland worden projecten met autonome city shuttles volop uitgerold. Oorspronkelijk reden ze
op locaties met een laag risico, maar ondertussen rijden ze ook tussen het
normale stadsverkeer.

EasyMile EZ10 kleurt het straatbeeld in Stockholm
Sinds januari 2018 rijden in het Zweede Stockholm twee
EasyMile EZ10’s rond. De zelfrijdende busjes begeven
zich volledig autonoom in het stadsverkeer, tussen
auto’s, fietsers en voetgangers. Ze rijden tussen het
winkelcentrum Kista Galleria en de Scandic Victoria
Tower, van 7 tot 18 uur.

Autonoom openbaar vervoer
De idee om het openbaar vervoer te automatiseren, is niet nieuw: zelfrijdende metro’s bestaan al meer dan 30 jaar. De komst van nieuwe technologieën
maakt wel dat openbare vervoersmiddelen meer en meer geautomatiseerd
worden. Denk aan autonome city shuttles, maar ook aan bussen en treinen.
In Brussel lopen er bijvoorbeeld tests om het treinverkeer op de noord-zuidverbinding autonoom te laten verlopen, waardoor de frequentie op deze
verzadigde lijnen verhoogd kan worden.

1,5 km

24 km/u

11

Lengte van het traject

Maximale snelheid

Maximale capaciteit

Brussels Airport en De Lijn experimenteren met zelfrijdende bus

Autonoom rijden is geen zaligmakende oplossing
Als iedereen op hetzelfde moment het kantoor verlaat, staan we
ook met onze zelfrijdende wagen nog in de file. Daarom moeten we
blijven inzetten op andere vormen van mobiliteit (zoals openbaar
vervoer, fietsen en deelsystemen) en op de mentaliteitswijziging
van ‘eigenaar naar gebruiker’.

Brussels Airport en De Lijn hebben het licht op groen
gezet voor een proefproject met een zelfrijdende
elektrische bus op de luchthaven. Begin 2020 komt de
shuttle naar de luchthaven voor testritten. Als alles
goed verloopt, zouden passagiers en werknemers
vanaf midden 2021 kunnen meerijden op een traject
tussen de terminal en vrachtafdeling Brucargo.

Bronnen: stad Stockholm en Brussels Airport
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Mobiliteit in 2040: slimme multimodale mobiliteitshubs

Mobiliteitshubs is een logische volgende stap in de evolutie van slimme infrastructuur. Het worden echte hotspots,
plaatsen waar werk, wonen, winkelen, ontspannen en vooral mobiliteit samenkomen. We moeten nu van start gaan
willen we dergelijke hubs tegen 2040 gerealiseerd hebben.

Mobiliteit, energie, communicatie en beleving komen samen
Typisch voor mobiliteitshubs is uiteraard de concentratie aan mobiliteitsdiensten en de overstapmogelijkheden: openbaar vervoer, stadsshuttles, fietsdelen, scooterdelen, autodelen, naburige elektrische
voertuigen, carpooling, binnenvaartshuttles, (te
reserveren bewaakte) fietsstallingen, elektrische oplaadsystemen, dynamische parkeerbeheerssystemen,
realtime reizigersinformatie, realtime carpooling,
microtransit services, pakjeslevering, comfort en
prioriteit voor fietsers en voetgangers, oriëntatieen wegwijzering, urban design implementaties.

Maar mobiliteitshubs zijn veel meer.
• Het zijn ook energiehubs. Ze huisvesten geautomatiseerde oplaadstations voor elektrische
voertuigen (zoals snelladers voor tankbeurten
van 6 minuten), ze hebben laadsystemen voor
fietsen, scootmobielen en city shuttles, ze zijn
voorzien van zonnepanelen en energieopslag
systemen, ze recupereren de energie die vrijkomt
bij het remmen van de treinen, enz.
• Daarnaast worden het ook echte communicatiehubs, met de nodige connectiviteit om alle
digitale toepassingen aan te kunnen (5G, wifi,
narrowband), met interactieve panelen en met
MaaS-toepassingen (mobiliteit als een dienst)
die reizigers helpen om via één platform hun
route te bepalen, te reserveren en te betalen.

• Meer nog worden het echte belevingshubs,
waar een kritische massa van mensen gaan
werken, wonen, winkelen en ontspannen.
Deze hubs ademen innovatie en economie uit.
Dat betekent dat toekomstige mobiliteitssystemen
een horizontale benadering vereisen. Rekening
houdend met de verdichting van de steden, zal
de mobiliteitsstrategie gekoppeld worden aan de
optimisatie van gebruik van energie, ruimte, en economie. Steden en gemeenten op zich zijn ook geen
stand-alone-systeem, maar zijn verbonden met
een breder regionaal, nationaal en internationaal
mobiliteitsnetwerk.
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Verschillende niveaus van mobiliteitshubs
Afhankelijk van de ruimte en de transitmogelijkheden, zullen er
verschillende soorten mobiliteitshubs zijn:
• Grote hubs: voor verre verplaatsingen en internationaal transport
(trein en luchtvaart)
• Hubs op stadsniveau: voor verplaatsingen van middellange afstand,
bijvoorbeeld tussen steden
• Kleine hubs: voor verplaatsingen tussen gemeenten en andere hubs
• Wijkhubs or rurale hubs: voor lokale verplaatsingen

De Waalse mobiliteitshubs in kaart gebracht
In Wallonië buigt een werkgroep zich over de inplanting
van mobiliteitshubs. Zo kan het netwerk aan mobiliteitshubs
eruitzien in Wallonië:

Bron: Kabinet Di Antonio

Op weg naar de eerste mobiliteitshubs in België
In Vlaanderen is De Lijn met een strategische oefening bezig over de toekomstige invulling
van stelplaatsen en mobiliteitshubs. Een eerste pilootproject zal starten in Mechelen.
De stelplaats wordt er een knooppunt met:
• Laadinfrastructuur voor elektrische bussen
• Een overslagcentrum voor last-milelogistiek
• Auto- en fietsdeelsystemen
• Woningen boven de stalling
• Zonnepanelen die 288 MWh produceren

Een eerste blik op de mobiliteitshubs van morgen

SLIMME MOBILITEIT
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Een extra dimensie voor het
stedelijke mobiliteitslandschap
De beschikbare ruimte komt steeds meer onder druk te staan. Om
in de toekomst alle verplaatsingen van personen in de stad aan te
kunnen, wordt bijkomende ruimte gecreërd via een derde dimensie:
het luchtruim. Diverse nieuwe technologieën worden ontwikkeld
en zullen op termijn deel uitmaken van de mobiliteitshubs, van het
aanbod aan vervoersmodi en van de MaaS-toepassingen.
01•

SkyTran is een snel transitsysteem dat draait op magnetische
levitatie, een snelheid van 150 km/u haalt en 25 000 passagiers
per uur kan vervoeren in een stedelijke context.

02•

Pop.UP Next is een personenwagen die zich zowel op de
grond als in de lucht kan verplaatsen.

03•

Land Airbus is een bus van twee rijstroken breed die zich
boven het verkeer verplaatst, steunend op wielen en rails
aan de zijkant. Hij haalt een snelheid van 60 km/u en kan
1 400 passagiers vervoeren.

04•

Octocopter is een autonoom vliegende passagiersdrone
die gedurende 23 minuten één persoon kan vervoeren
aan 100 km/u.

05•

Volocopter is een autonoom vliegende passagiersdrone
die over een afstand van 27 kilometer twee personen kan
vervoeren aan 50 km/u.

06•

Hyperloop is een transportsysteem waarbij personen in
capsules getransporteerd worden in bijna luchtledige buizen.
Een capsule vervoert 10 tot 20 personen met een maximumsnelheid van 1 200 km/u.

01

02

03

04

05

06
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Mobiliteit als een dienst evolueert mee met de infrastructuur

Als we ons in de toekomst vlot willen verplaatsen, moeten we naar een multimodaal systeem evolueren. Om het voor
de gebruiker aantrekkelijk te maken, moet hij op een comfortabele en eenvoudige manier gebruik kunnen maken van de
verschillende transportmodi en deelsystemen. Het aanbieden van een all-inplatform is dus een noodzaak en mobiliteit
als een dienst (Mobility-as-a-Service of MaaS) dringt zich op.
Eén geintegreerd platform
Het MaaS-platform ondersteunt multimodale
verplaatsingen door gebruik te maken van gebruikersgerichte informatie en reisdiensten als navigatie, routeplanning, lokalisering, toegankelijkheid,
reservering en betaling. Door alles in één platform te
integreren, kan de gebruiker naadloos gebruik maken
van verschillende transportmodi, zowel publiek als
privé. Op basis van de criteria van de gebruiker zal het
MaaS-platform een voorstel voor zijn verplaatsing
uitwerken. Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: prijs,
snelheid, comfort, toegankelijkheid en toerisme. Bij
incidenten of onverwachte gebeurtenissen tijdens
de verplaatsing zal het platform een nieuw voorstel
doen. Voor de communicatie tussen de gebruiker
en de verschillende actoren zal de smartphone een
cruciale rol spelen.

Mobiliteit in beweging
Nieuwe businessmodellen zorgen voor een verwatering van de strikte scheiding tussen publieke
en private mobiliteit. Mobility-as-a-Service zal de
publiek-private co-creatie en co-aanbiedingen
van mobiliteitssystemen aanmoedigen, net als
het gedeelde en open gebruik van ruimte, data
en infrastructuur. De evolutie in de infrastructuur
en voertuigen gaat hand in hand met de evolutie
in MaaS, die gebruik maakt van realtime data die
vanuit diverse bronnen frequenter en efficiënter
ter beschikking gesteld wordt.

Twee belangrijke verschuivingen dragen bij tot deze
nieuwe kijk op transport: het steeds diverser wordende mobiliteitsaanbod enerzijds en het ontstaan
van nieuwe diensten en actoren door de liberalisering van de markt anderzijds. Vroeger bestond het
Belgische transportlanschap uit openbaar vervoer,
taxi’s, autobussen en persoonlijke vervoersmiddelen als de wagen en de fiets. Sinds een paar jaar is
een grote groei merkbaar van (private en publieke)
diensten die de traditionele transportmodi aanvullen: deelwagens en -fietsen, carpooling, shared taxi’s
enz. We verwachten dat de liberalisering van de
markt deze trend nog zal versterken. De ontwikkeling van autonome voertuigen zal ons zelfs nog een
stapje verder leiden, tot een systeem van mobiliteit
op aanvraag (Mobility on Demand of MoD).
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MaaS: 3 belangrijke voorwaarden

1

Governance

Integratie van transportmodi en betaling

De verschillende operatoren moeten overeenkomsten sluiten, zodat reizigers met 1
biljet verschillende transportmodi kunnen
gebruiken. In Brussel en omgeving bestaat
sinds de jaren ’70 het MTB-abonnement
(Metro-Tram-Bus), waarmee reizigers zich
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kunnen verplaatsen met de 4 belangrijkste
operatoren (MIVB, NMBS, TEC en De Lijn).
De betaling verloopt gecentraliseerd via
de MOBIB-kaart, die ook de betaling onder-

Transportmodi

steunt van transportmodi van partners
die zich aangesloten hebben. Voor MaaS
moeten we echter verder denken: één
geïntegreerd abonnement, waarmee
gebruikers alle transportmodi kunnen
gebruiken (openbaar vervoer, deelfietsen,
laadpalen, deelwagens, parkings enz.). Om
de betalingen vlot te kunnen organiseren
moet er een centraal betalingssysteem
opgezet worden. De smartphone zal daar
een cruciale rol in spelen.

Reizen in heel Paris Ile-de-France met de Navigo-kaart
Open data

MaaS

Infrastructuur

Met de Navigo-kaart en bijhorend week-, maand- of jaarabonnement kunnen
reizigers onbeperkt alle vormen van openbaar vervoer gebruiken in de 5 zones
van Paris Île-de-France. Ook aanbieders van onder meer deelfietsen en -auto’s
hebben zich ondertussen verbonden aan Navigo. Momenteel ondersteunen al
zo’n 80 operatoren de kaart. Naast de kaart komt er in 2019 ook een Navigo-app,
waarbij de validatie zal gebeuren door de NFC-smartphonechip.
16 metrolijnen
11 tramlijnen

Routeplanning

Betaling

5 RER-lijnen
8 Transilien-lijnen
1430 buslijnen

Reservering

Bron: Navigo
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Geïntegreerd mobiliteitsplatform en open data

Om het diverse en steeds bewegende
mobiliteitsaanbod overzichtelijk aan de
reizigers aan te bieden, is het creëren
van een geïntegreerd mobiliteitsplatform
van groot belang. Het openstellen en
centraliseren van accurate en realtime data
over de verschillende publieke en private
transportmodi is essentieel. De beschikbaarheid van data laat actoren immers toe
om multimodale routeplanners te ontwikkelen, de meest efficiënte routes aan te
bieden en nieuwe diensten te ontwikkelen.

Routeplanners worden alsmaar slimmer: ze
integreren hoe langer hoe meer transportmodi, ze houden rekening met de actuele
verkeerssituatie, beschikbaarheid en vertragingen, en ze berekenen de reële kosten.
Daarvoor moeten ze niet alleen kunnen beschikken over de theoretische tijden, maar
ook over de reële tijden en de verschillende
tarieven of kosten van het transport. Alleen
zo kan de gebruiker realtime op de hoogte
gebracht worden via een smartphone of
smart device.

Whim, streven naar ‘the Spotify of transportation’
MaaS Global, een Fins bedrijf dat mobiliteitsdien
sten ontwikkelt, lanceerde met Whim in 2016 een
app die een routeplanner aan abonnements
formules koppelt. Voor een vast bedrag kunnen
gebruikers zich ongelimiteerd verplaatsen met
verschillende vervoersmiddelen. Na Helsinki,
komt de app ook naar Antwerpen. Om het voor
de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken, wil
Whim ook hier zoveel mogelijk mobiliteitspartners
samenbrengen in zijn platform. Onder meer De
Lijn, NMBS, taxibedrijven, auto-, fiets- en scooterdeelbedrijven stappen mee in het project.

Bron: Whim

3

Governance door een transportautoriteit

De laatste voorwaarde voor de succesvolle
uitrol van MaaS is een goede governance
van de verschillende publieke en private
actoren door een beheerder. Deze staat
niet alleen in voor de strategie, maar
waarborgt ook de werking en de complementariteit van de verschillende transportmodi. Ze zorgt bij voorkeur ook voor een
overeenkomst over de verdeling van de
inkomsten, de operationele en technische
aspecten, en het datamanagement voor
het centrale mobiliteitsplatform.

Daarnaast is het van belang dat de beheerder een voldoende groot gebied kan
beheren. Zo coördineert Transport for
London bijvoorbeeld een gebied dat groter
is dan het administratieve territorium van
Londen en is Empresa Municipal de Transportes (EMT) verantwoordelijk voor het
MaaS-platform in Madrid.

Voortdurende ontwikkeling leidt tot
Automated Mobility on Demand (AMoD)
AMoD wordt realiteit als de autonome voertuigen niveau 5 bereikt hebben (zie
ook pagina 17). Bij AMoD zullen zelfrijdende voertuigen ons niet alleen van a naar b
brengen, dankzij artificiële intelligentie zullen ze die dienst op maat uitvoeren. Zo’n
digitale assistent zal bijvoorbeeld op basis van onze agenda en actuele verkeers
data de beste vertrektijd berekenen, de snelste route uitkiezen en zorgen dat er
op het juiste moment een wagen of een collectieve taxi klaarstaat.
Een studie uitgevoerd in Singapore door Stanford University toont aan dat AMoD
het aantal wagens kan herleiden tot een derde van het huidige wagenpark. Een
elektrische oplaadbeurt aan de snellader niet te na gesproken, zullen de wagens
ook beter benut zijn – tot 20 uur per dag.
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Slimme mobiliteit: wat zegt de wetgeving?

Het is van belang dat het wetgevend kader snel genoeg inspeelt op de technologische evoluties.
Hieronder vindt u de relevante wetgeving op het Europese en Belgische niveau.
Slimme infrastructuur
• Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor
het invoeren van intelligente vervoerssystemen op
het gebied van wegvervoer en voor interfaces met
andere vervoerswijze
• Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de
Commissie van 26 november 2012 tot aanvulling van
Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en
de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de
gehele Unie van een interoperabele eCall betreft
• Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 886/2013 van
de Commissie van 15 mei 2013 tot aanvulling van
Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement
en de Raad met betrekking tot de gegevens en
procedures voor het aanbieden, waar mogelijk, van
minimale universele verkeersveiligheidsinformatie
die kosteloos is voor de gebruikers
• Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013 van de
Commissie van 15 mei 2013 ter aanvulling van
Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement

en de Raad met betrekking tot het verstrekken van
informatiediensten voor veilige en beveiligde
parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfs
voertuigen
• Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/962 van de
Commissie van 18 december 2014 ter aanvulling van
Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement
en de Raad wat de verlening van EU-wijde realtimeverkeersinformatiediensten betreft
• Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1926 van
de Commissie van 31 mei 2017 tot aanvulling van
Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement
en de Raad met betrekking tot het aanbieden van
EU-brede multimodale reisinformatiediensten
• 17 augustus 2013 – Wet tot creatie van het kader
voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990
tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
(geciteerd als ‘ITS-kaderwet’

• 15 december 2013 – Koninklijk besluit tot uitvoering
van de artikelen 5 en 6 van de wet van 17 augustus
2013 tot creatie van het kader voor het invoeren van
intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van
de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid (ITS-kaderbesluit)

Bescherming van persoonlijke gegevens
• Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
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9

Aanbevelingen voor lokale besturen en overheden

De mobiliteit in uw stad of gemeente verbeteren, doet u niet van vandaag op morgen. Toch bepalen de beslissingen
die u vandaag (niet) neemt, uw succes op middellange en lange termijn. Wij geven u graag zes aanbevelingen mee.

01

02

03

04

Werk met alle
bestuursniveaus samen

Investeer in
slimme infrastructuur

Voer een
opendatabeleid

Stimuleer het gebruik
van de fiets

Slimme mobiliteit vraagt een coherent en gecoördineerd beleid op elk
overheidsniveau. Steden en gemeenten, gewesten én andere bevoegde
overheden moeten aan hetzelfde
zeel trekken. Op basis van overleg
tussen alle betrokken partijen moet
er een duidelijke visie en strategie
tot stand komen. Het heeft weinig
zin om slimme infrastructuur te
installeren op alle gemeentewegen,
als de kruispunten met gewestwegen
niet aangepakt worden.

Investeer in beschikbare technologieën en infrastructuur die de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming
vergroten: slimme verkeerslichten,
dynamische verkeersborden, sensoren
en camera’s, fietsinfrastructuur enz.
Faciliteer multimodaliteit door ook
daarvoor de nodige infrastructuur
en ruimte te voorzien. Werk toe naar
mobiliteitshubs, waar verschillende
vervoerswijzen op één plaats samenkomen. Gezien de schaarse ruimte in
steden, komen daar ook facetten als
urban planning bij kijken.

Net als transportoperatoren en overheden moeten steden en gemeenten
een opendatabeleid voeren voor alles
wat bij mobiliteit komt kijken. Deel
al uw verkeersdata via bovenlokale,
gecentraliseerde platformen. Alleen
door álle data samen te leggen en
toegankelijk te maken, creëert u een
optimaal klimaat om slimme mobiliteitstoepassingen als MaaS en MoD
te implementeren. De ontwikkeling
van een mobiliteitsdataplatform en
de aanduiding van een beheerder gebeurt op regionaal of federaal niveau.

Op vlak van infrastructuur moet de
fiets nog al te vaak de duimen leggen
voor andere vervoersmiddelen. Zet
volop in op kwalitatieve fietsinfrastructuur om van de fiets een aan
trekkelijk alternatief voor de wagen
te maken. Fietssnelwegen zijn een
goed voorbeeld, maar geef fietsers
ook ín de binnenstad de ruimte die
ze verdienen. Hoe meer fietsstraten
en slimme, beveiligde fietsstallingen
er zijn en hoe beter de doorstroming
is, hoe meer mensen voor de fiets
zullen kiezen.

SLIMME MOBILITEIT

Van technisch naar functioneel aanbesteden

05

06

Promoot groene
vervoerswijzen

Geef zelf het
goede voorbeeld

Door milieuvriendelijke vervoerswijzen te ondersteunen, vermindert
u de impact van transport op het
leefmilieu. U kunt de elektrificatie
van voertuigen promoten door de
nodige publieke en semi-publieke
(slimme) snelladers te plaatsen.
Een andere mogelijkheid om lucht
vervuiling tegen te gaan, is het in
voeren van een lage-emissiezone.

Als stad of gemeente volstaat het niet
om te investeren in infrastructuur, u
moet zelf het goede voorbeeld geven.
Door telewerken te promoten, vermindert u de nood aan verplaatsingen.
Door zelf elektrische wagens en fietsen
in te zetten, haalt u uw CO2-uitstoot
naar beneden. En met zelfrijdende
shuttlebussen en elektrisch openbaar
vervoer in het stadscentrum toont u
dat u volop inzet op innovatieve, alternatieve vervoersmiddelen. Dat zal uw
inwoners alleen maar stimuleren om
hetzelfde te doen.

Om zo’n slimme infrastructuur uit te rollen, hebt u uiteraard
leveranciers nodig. Gebruik bij aanbestedingen zoveel mogelijk
functionele omschrijvingen. Zo omschrijft u uw eisen, zonder de
vrijheid van leveranciers in te perken. Zo zullen ze sneller met
innovatieve oplossingen komen. Een voorbeeld: eis niet dat een
fietspad 2 meter breed is, maar eis dat het minimaal 500 fietsen
per uur moet kunnen verwerken.

Technische omschrijving
van een fietspad:

Functionele omschrijving
van een fietspad:

Minimaal
2 meter breed

Minimaal 500 fietsen
per uur
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“Slimme infrastructuur, autonome voertuigen, mobiliteitshubs ...
pas als alle puzzelstukken in elkaar vallen, zullen we de impact
van slimme mobiliteit zien: verbeterde doorstroming, minder
milieu-impact, minder ongevallen en meer reizigerscomfort.”

Jean-Marc Timmermans

Amélie Cardyn

Ingrid Reynaert

Agoria

Business Group Leader Mobility, Agoria

Business Group Leader Mobility, Agoria

Business Group Leader Smart Cities, Agoria

August Reyerslaan 80, 1030 Brussel
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Agoria: development through technology. We are paving the way for all technology-inspired companies in
Belgium which seek to contribute to the world’s advancement by developing or implementing innovations.
We are proud that more than 1,800 member companies, accounting for a total of 300,000 workers, are relying on the three pillars of our services: advice, business development and creating the ideal business climate.
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