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Beste lezer,

Voor u ligt een vervolg op de mobiliteitsvisie die onze federatie de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld voor
zowel auto als bedrijfsvoertuig, waarvan u kennis heeft kunnen nemen via vorige edities1 van onze brochure. 

Binnen een theoretisch kader werd toen geschetst hoe onze mobiliteit de komende jaren kan evolueren.
Daarbij stelden we duidelijke maatregelen voorop die de personen- en goederenmobiliteit in goede banen
moeten leiden. Overtuigd van onze mobiliteitsvisie zijn we dit jaar de uitdaging aangegaan om de voorgestelde
maatregelen te toetsen aan de praktijk.

Bij ondernemingen en burgers uit ons land werd onderzocht hoe zij aankijken tegen en omgaan met hun
mobiliteit. Belangrijk hierbij is welke maatregelen zij zien en reeds toepassen om tot een duurzame mobiliteit
en samenleving te komen.  

Onze bevindingen staan beschreven in deze brochure. Ze bevat een aantal opmerkelijke resultaten van een
telefonische enquête die in oktober 2001 werd afgenomen bij 1000 Belgen. Daarnaast belichten we enkele
interessante projecten van ondernemingen, die het personen- en goederenvervoer, dat zij door hun activiteiten
teweegbrengen, zo efficiënt mogelijk trachten te organiseren. 

Tot slot wordt ook een aantal overheidsprojecten in de kijker geplaatst, die getoetst worden aan gelijkaardige
projecten uit het buitenland.

Hiermee hopen wij voor zowel overheden, ondernemingen als burgers een aantal bakens te hebben uitgezet,
die de richting aangeven om tot doeltreffende oplossingen te komen voor onze mobiliteit. Immers, het ligt in
eenieders belang om ook in de toekomst onze samenleving duurzaam mobiel te houden.
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1 FEBIAC-Info nr. 44: De rol van de auto in de 21ste eeuw (januari 2000)
FEBIAC-Info nr. 46: De rol van het bedrijfsvoertuig in de 21ste eeuw (november 2000)
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Een mobiliteitsbeleid moet daarom aandacht hebben
voor de aanleg van aparte rijstroken of corridors voor
het vrachtverkeer langs de drukste verkeersassen.
Langere VrachtwagenCombinaties (LVC) en Automatic
Road Trains (ART) zullen hiervan gebruik kunnen
maken. 
Nu reeds moeten proefprojecten met dergelijke com-
binaties worden opgestart. Praktijkervaringen in Scan-
dinavië wijzen immers uit dat de inzet van zulke
combinaties het aantal vrachtritten doet dalen met
10%, en het aantal gereden kilometers met 15%.

Spoorvervoer, binnenvaart en kustvaart zijn geschikt
voor het langeafstandsvervoer tussen grote stedelijke
en economische gebieden in Europa en kunnen een
deel van de verwachte groei absorberen. Ten behoeve
van het voor- en natransport moeten multimodale
overslagterminals worden uitgebouwd. 

Reorganisatie in tijd en ruimte

De krachtlijnen en maatregelen van een werkbaar
mobiliteitsbeleid richten zich zowel op de mobi-
liteitsvraag als op het -aanbod. Door een aantal
activiteiten te reorganiseren in tijd en ruimte, kan
de mobiliteitsvraag worden gereduceerd of ge-
spreid. Enerzijds moet het verhuizen, dichterbij de
werkplek, fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt.
Anderzijds kan de mobiliteitsvraag gunstig worden
beïnvloed door flexibele werkvormen, maar die
blijken nog niet helemaal ingeburgerd, zo leert ons
de enquête. Zeker voor telewerk/thuiswerk is sensi-
bilisering heel belangrijk om mensen vertrouwd te
maken met deze werkvorm.  
Zo kan de invoering van telewerk/thuiswerk en de
overschakeling van een vijfdaagse naar een vier-
daagse werkweek zowat 10% van de woon-werk-
verplaatsingen uit de ochtendspits halen. Indien
daarbovenop een deel van de beroepsactieven van
klokvaste naar flexibele of glijdende uurroosters
overgaat, dan zijn de fileproblemen niet opgelost,
maar wel sterk in tijd beperkt. Ook het goederen-
vervoer kan, mits laad- en lostijden worden ver-
ruimd of er geïnvesteerd wordt in onbemande
laad- en lossystemen, voor een deel naar de vroe-
ge of late uren worden verschoven. Nachttransport
en -distributie worden al jaren toegepast in de
automobielsector. De meeste concessiehouders
hebben een onbemande sas of beveiligde container
ter beschikking waar auto-onderdelen en wissel-
stukken 's nachts worden aangeleverd en opgehaald.
De twee praktijkvoorbeelden die in deze brochure
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Duurzaam mobiel

Burgers en ondernemingen moeten in alle vrijheid kun-
nen beslissen wanneer, waarheen en met welk
vervoermiddel zij zich verplaatsen. Die keuze kan op
bepaalde plaatsen en tijdstippen door de overheid
beïnvloed worden, voor zover volwaardige alterna-
tieven beschikbaar zijn. Verplaatsingen zijn immers
veelal geen doel op zich: een mobiliteitsbeleid mag het
doel van de verplaatsing dan ook niet in het gedrang
brengen. Duurzame mobiliteit betekent voor FEBIAC
het verhogen van bereikbaarheid en verkeers-
veiligheid, waarbij de zorg voor het milieu en de
leefbaarheid niet uit het oog verloren worden. Daarom
kan een uitbreiding van de infrastructuur enkel in
bestaande knelpunten en economisch belangrijke ge-
bieden. Wel moeten de ontbrekende schakels worden
weggewerkt en moet de capaciteit van de bestaande
vervoersinfrastructuur beter worden benut. Dit vereist
investeringen in goede infrastructuur, waarvoor de
overheid aansprakelijk is. Zo schept zij de voorwaar-
den om van België een attractieve vestigings- en distri-
butieregio te maken.

Multimodaal?

De auto blijft voor heel wat verplaatsingen een nood-
zakelijk én efficiënt vervoermiddel. De groeiende
verkeersdrukte wordt —behalve op een aantal plaatsen
en momenten van de dag— nog niet, of niet meer, als
een probleem ervaren. Dat blijkt uit de gevoerde
enquête en is toe te schrijven aan het gebrek aan
volwaardige alternatieven. De auto —ongeacht of het
nu om de eigen wagen gaat dan wel om een firma-
wagen— is voor de meeste verplaatsingen de enige
optie. Dit leert ons dat het fiscaal zwaarder belasten
van firmawagens geen positief effect op de mobiliteit
zal hebben. Het ontwikkelen en aanbieden van goede
alternatieven (bijv. het GEN) kan daarentegen wél een
impact hebben, mits deze geconcentreerd worden op
die plaatsen en ogenblikken dat er zich pieken in de
mobiliteitsvraag voordoen. Een multimodaal mobili-
teitsbeleid moet daar vruchten kunnen afwerpen.

Voor het goederenvervoer over korte afstand bestaan
vandaag geen economisch haalbare alternatieven voor
vracht- en bestelwagens. Bijgevolg moeten maatregelen
zich richten op een efficiënter gebruik van deze voer-
tuigen en hun laadvermogen. Ook de groei van de vraag
naar vervoer over langere afstand zal voor een deel door
het wegtransport moeten worden opgevangen. 

Executive summary
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staan beschreven, tonen aan dat nachtelijke be-
voorradingssystemen jaarlijks meer dan 10.000 vracht-
ritten overdag uit het verkeer halen. 

De afstanden waarover de goederen worden vervoerd,
kunnen ingekort worden door de clustering van
bedrijven en hun toeleveranciers te stimuleren. 
Het clusteringconcept maakt opgang in de automobiel-
sector. Assemblage-eenheden moedigen hun belang-
rijkste toeleveranciers aan om zich in hun buurt te ves-
tigen. De transportkosten, het aantal gereden voer-
tuigkilometers en vertragingen ingevolge verkeers-
problemen worden zo beperkt. Bovendien wordt "Just
In Time"- en "Just In Sequence"-bevoorrading verge-
makkelijkt. 

Efficiëntie verhogen

Het bestaande voertuigenpark kan efficiënter worden
gebruikt. Er is echter meer nodig dan groeiende
verkeersproblemen om mensen te overtuigen om te
carpoolen of met een tweewieler naar het werk te
gaan. Carpoolers moeten een fiscale voorkeursbe-
handeling krijgen, maar nog belangrijker is de
organisatie en planning. Geïnteresseerde pendelaars
moeten elkaar kunnen vinden op een carpoolmarkt.
Die wordt het best door overheid en bedrijfsleven
samen georganiseerd. Toch slagen ook individuele
ondernemingen erin om hun personeel meer op de
fiets en scooter of samen in de wagen te krijgen. Met
alle initiatieven die een distributieketen hierrond heeft
genomen voor zijn werknemers, werden in 2000 bijna
4 miljoen autokilometers uitgespaard. 

Ook in het wegvervoer is nog ruimte om de bela-
dingsgraad van vracht- en bestelwagens te verhogen.
Daartoe moet de communicatie en samenwerking
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tussen ondernemingen uit de transportsector of
binnen dezelfde bevoorradingsketen verbeteren.
Telematica is hiervoor een belangrijke hefboom.
Transporteurs en opdrachtgevers kunnen via telema-
tica vraag en aanbod "in real time" op elkaar
afstemmen, zodat heel wat lege kilometers worden
vermeden. Bij stedelijke bevoorrading kunnen logis-
tieke partnerships tussen bedrijven leiden tot een
reductie van het aantal vrachtritten in het stads-
verkeer met éénderde.  

Diverse vervoersinfrastructuren moeten worden
vervolledigd en efficiënter gebruikt. Wil een voor-
stedelijk openbaar vervoernet succesvol zijn, dan
dienen meerdere voorwaarden vervuld: snelle,
stipte en frequente bediening, maar ook vlotte
overstap- en parkeerfaciliteiten voor twee- en
vierwielers. 

Nog steeds blijven ontbrekende schakels bestaan
in het hoofdwegennet. Vooral in verkeersdrukke
gebieden zoals nabij onze lucht- en zeehavens
dienen die dringend weggewerkt. Dit komt zowel
de personen- als de goederenmobiliteit ten goede. 

Een optimale wegcapaciteit is nog geen waarborg
voor een efficiënt gebruik ervan. Telematicasys-
temen in het voertuig en langs de weg moeten
voor een vlottere verkeersafwikkeling zorgen. De
automobielsector is momenteel bezig met de
integratie van telematica in het voertuig. Hierdoor
kunnen de inzittenden tal van mobiliteitsdiensten
raadplegen: verkeersinformatie, alternatieve
routes, navigatiesystemen, bijstand ingeval van
pech of ongeval,... Anderzijds werken de verschil-
lende gewestelijke overheden in België aan de
uitbouw van verkeersgeleidingscentra.

Deze brochure geeft weer hoever mensen, onderne-
mingen en overheid vandaag staan om de voornoem-
de maatregelen in de praktijk te brengen. Vast staat
dat iedereen beseft dat zorgzaam moet worden omge-
gaan met de verplaatsingen en het ruimtebeslag die
zij door hun activiteiten veroorzaken. Dit proces ver-
loopt traag, gezien het de nodige inzet en middelen
vereist én soms tegengestelde eisen moet verzoenen.
Samenwerking tussen verschillende actoren is cruciaal.

Hierin moeten de overheden een voortrekkersrol ver-
vullen en er een prioriteit van maken. De gekozen
praktijkvoorbeelden zetten hen alvast op weg en zijn
veelbelovend. Nieuwe werkvormen, een efficiënter
gebruik van bestaande en nieuwe vervoersconcepten
en vooral de technologische vooruitgang zijn belang-
rijke hefbomen om te slagen in een ambitie die ieder-
een deelt: onze samenleving duurzaam mobiel hou-
den. 

BESLUIT
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De mobiliteitsenquete

De mobiliteitsenquête werd in oktober 2001 door
het enquêtebureau "Dedicated Research" afge-
nomen bij een representatief staal (1000 tele-
fonische interviews) van de "actieve en mobiele"
Belgische bevolking. Meer bepaald werden mensen
ondervraagd die zich (bijna) dagelijks (moeten)
verplaatsen, én die zelfstandig kunnen kiezen om
openbaar of eigen vervoer te nemen. Daarom werd
de leeftijdsgroep 16-75 jaar gekozen. 

Mobiliteitsprofiel van de Belg

Het algemeen mobiliteitsprofiel ligt in lijn met wat
eerder onderzoek1 opleverde, en wordt dus kort
behandeld. 

•Tabel a: Gebruikte vervoermiddelen per verplaatsingsmotief 

Bron: Dedicated Research

Gemiddeld verplaatst een "actieve" Belg zich
zowat 40 km per dag, en doet daar 52 minuten
over. 3 op 4 Belgen zijn minstens 5 dagen per
week onderweg.

De meest geciteerde redenen om zich te ver-
plaatsen zijn winkelen (58%), gaan werken (52%)
en vrije tijd (33%).
Gezinsbevoorrading produceert dus meer verplaat-
singen dan beroepsactiviteiten. Vraagt men naar
het belangrijkste verplaatsingsmotief, dan komt
werken op de eerste plaats (40%), gevolgd door
winkelen (24%) en naar school/universiteit gaan
(10%).

auto

openbaar vervoer

bus:

tram/metro:

trein:

te voet

tweewielers

fiets:

motorfiets/scooter:

andere

totaal

totaal naar het werk winkelen naar school vrije tijd

71% 82% 63% 43% 73%

31% 18% 24% 71% 47%

13% 6% 15% 32% 20%

10% 6% 6% 15% 10%

8% 6% 3% 24% 17%

13% 6% 19% 15% 15%

13% 9% 17% 22% 18%

11% 7% 15% 18% 17%

2% 2% 2% 4% 1%

2% 1% - - -

130%        116% 123% 151% 153%

Gebruikte vervoermiddelen

De auto wordt in 71% van de verplaatsingen
verkozen als vervoermiddel, gevolgd door
openbaar vervoer (31%) en de "zachte vervoer-
middelen" (26%). Gemiddeld worden 1,3 vervoer-
wijzen gecombineerd: de verplaatsingen gebeuren
dus niet echt multimodaal. Tabel a toont eveneens
de modal split per verplaatsingsmotief. 

Is men op weg naar school of voor vrijetijds-
doeleinden, dan worden gemiddeld 1,5 vervoerwijzen
gecombineerd tegenover 1,2 bij de woon-werkver-
plaatsingen: die laatste gebeuren in hoofdzaak met
de wagen. 82% van de beroepsactieven —zowat de
helft van de ondervraagde personen— is vooral
autopendelaar.

Tevredenheid van de pendelaars over hun
mobiliteit

De Belgische pendelaars blijken veelal tevreden
over hun mobiliteit. 
Toen werd gevraagd een tevredenheidsscore te geven
aan de bereikbaarheid van hun dagelijkse pendel-
bestemming (werk, school, winkelen), antwoordde
meer dan driekwart van de ondervraagden redelijk
(score 6) tot zeer tevreden (score 10) te zijn (zie grafiek
a op blz. 6). Nog opvallend is dat deze score weinig
varieert al naar gelang het gebruikte vervoermiddel.
Motorrijders en fietsers zijn het meest tevreden.

1 Nationale mobiliteitsenquête bij de Belgische huishoudens, 1998-1999 - Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, 1994-1995
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• Grafiek a: Hoe tevreden zijn pendelaars over de bereikbaarheid van hun dagelijkse bestemming?
(werk, school of andere)

45 %

42 %

55 %

43%

46%

30%

29%

34%

33%

33%

6%

24%

15%

15%

13%

7%

5%

5%

8%

7%

10 tot 8 heel tevreden 7 tot 6 eerder tevreden 5 tot 4 eerder ontevreden
weet niet/geen antwoord3 tot 1 heel ontevreden

 
 

totaal

auto

trein

bus/tram/metro

motorfiets/fiets

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bron: Dedicated Research

Deze resultaten contrasteren met het beeld dat men
doorgaans heeft van "het mobiliteitsprobleem", maar
liggen wel in lijn met wat het onderzoek van Test
Aankoop1 opleverde in maart 2001. Toch is enige
nuancering hier op zijn plaats.
De helft van de ondervraagden duidt verkeersop-

stoppingen aan als een belangrijke factor die hen
stoort in hun verplaatsingen. Het is meteen ook dé
voornaamste factor voor 36% van de ondervraagden.
Verder scoort het gebrek aan hoffelijkheid en
egoïstisch gedrag van andere automobilisten
opvallend hoog (zie tabel b). 

verkeersopstoppingen/verkeer in het algemeen
verzadiging van het wegennet

gebrek aan hoffelijkheid bij automobilisten
egoïstisch gedrag

slecht weer/slechte weersomstandigheden
gebrek aan stiptheid van het openbaar vervoer

gebrek aan openbaar vervoer
ongevallen

slechte regeling/synchronisatie van verkeerslichten
tekort aan verbindingen met openbaar vervoer

nabijheid van scholen
concentratie van verkeer op hetzelfde tijdstip

tekort aan fietsvoorzieningen
gebrek aan comfort bij het openbaar vervoer

andere 
weet niet/geen antwoord

totaal

meest genoemde
factoren

49%
20%
14%
8%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%

13%
12%

162%

voornaamste 
factor
36%
5%
7%
2%
2%
3%
2%

2%
2%
1%

2%

18%
17%

100%
Bron: Dedicated Research

1  Tevredenheidsenquête over de mobiliteit op de weg, Test-Aankoop, nr. 441, maart 2001

•Tabel b: Welke factoren storen u bij uw verplaatsing naar uw normale bestemming?
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De verkeersproblemen zorgen er bovendien voor dat
de duur van de verplaatsing naar de gewoonlijke
bestemming met zowat 50% toeneemt. Tabel c toont
dat die vertragingen het grootst zijn bij bus-, tram- en
metrogebruikers en zowat onbestaand bij tweewieler-
gebruikers. 
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Hoofdvervoer-
middel bij de
pendel naar 

werk of school

auto

fiets

motorfiets/scooter

bus

tram/metro

trein

gemiddelde

pendelafstand 
(heen)

duur 
zonder 

verkeers-
problemen

snelheid zonder
verkeers-
problemen

duur met 
"normale" 
verkeers-
problemen

snelheid bij 
verkeers-
problemen

29 km 25 minuten 70 km/u 39 minuten 45 km/u

6 km 17 minuten 21 km/u 18 minuten 20 km/u

16 km 19 minuten 51 km/u 22 minuten 44 km/u

16 km 25 minuten 38 km/u 39 minuten 25 km/u

15 km 26 minuten 35 km/u 42 minuten 21 km/u

47 km 42 minuten 67 km/u 53 minuten 53 km/u

24 km 25 minuten 58 km/u 37 minuten 39 km/u

Bron: Dedicated Research

In welke mate is de pendelaar bereid om
de wagen wat vaker thuis te laten?

Pendelende automobilisten beschouwen de auto voor-
al als een comfortabel en snel vervoermiddel. Het
gebrek aan (volwaardige) vervoersalternatieven komt
pas op de derde plaats als reden voor het auto-
gebruik (zie tabel d).

39%
31%
22%
21%
20%
19%
9%
8%
8%
7%

Bron: Dedicated Research

Gezien de tevredenheidsscore die de onder-
vraagden hebben gegeven, kunnen we besluiten
dat men deze tijdverliezen nog niet, of niet meer,
als storend ervaart. Blijkbaar neemt men vrede
met de huidige situatie of zit men comfortabel in
de file.

• Tabel c: Pendelverplaatsingen met en zonder verkeersproblemen

•Tabel d: Meest vernoemde redenen waarom de auto wordt gebruikt voor pendelverplaatsingen

dit is voor mij de meest comfortabele manier
het is de snelste manier om naar en van het werk te pendelen

de verbindingen van het openbaar vervoer zijn slecht of onvoldoende
ik heb mijn wagen absoluut nodig voor mijn beroepsactiviteiten

de tijdwinst met andere vervoermiddelen is nog niet groot genoeg tov de auto
ik rijd graag met de wagen

in de auto voel ik me niet onveilig
ik heb een firmawagen, het is normaal dat ik hem gebruik

in de wagen kom ik tot rust
ik gebruik mijn wagen voor privé-verplaatsingen overdag 
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Grafiek b toont dat één vijfde van de pendelaars
overweegt de wagen wat minder te gebruiken, in-
dien meer en betere trein-, bus- of tramverbindin-
gen ontwikkeld worden. Dit percentage lijkt wei-
nig, maar is alleszins voldoende om een flink deel
van de spitsproblemen van de baan te helpen.
Sommige experts stellen immers dat een daling
met 10% van het aantal auto's in de verkeers-
stroom kan leiden tot een meer dan evenredige
afname (tot 40%!) van het aantal files.

Is de firmawagen dan de grote boosdoener waar-
door 60% van de mensen niet echt happig is om
het autogebruik wat terug te schroeven? Toch niet.
"Slechts" 10% van de werkpendelaars per auto
verklaart over een firmawagen te beschikken (op
naam van de zaak of van een leasingmaatschap-
pij). De eigen wagen neemt dus het leeuwendeel
van de pendelverplaatsingen voor zijn rekening,
zoals grafiek c laat zien. 

• Grafiek c: De wagen van beroepsactieve
autopendelaars is:

81%

10%

3%1%

5%
hun eigen wagen

de wagen van een 
familielid als passagier

variabel

een firmawagen

een carpoolwagen 
als passagier

Bron: Dedicated Research

De auto is voor heel wat werkenden meer dan
enkel een pendelvervoermiddel (zie grafiek d).
Een kwart van de beroepsactieven moet de auto
overdag voor beroepsverplaatsingen gebruiken
(klanten bezoeken, vergaderingen,...). 

• Grafiek d: Hoe dikwijls moet u, buiten uw woon-
werktraject, beroepsverplaatsingen doen overdag?

17%

6%

10%54%

14%

bijna continu

soms op bepaalde dagen,
van tijd tot tijd

nooit

slechts op bepaalde 
tijdstippen van de dag

zelden

Bron: Dedicated Research

60%20%

13%

7%
geen enkele
als het openbaar 
vervoer zou verbeteren
als de verkeerssituatie 
zou verslechteren
andere

• Grafiek b: Onder welke voorwaarden zouden
pendelaars overwegen hun auto wat minder te

gebruiken ?

Bron: Dedicated Research
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Die firmawagen is voor de gebruikers vooral een
werkinstrument, zo maakt grafiek e duidelijk:

• Grafiek e: Beroepsactieven gebruiken 
hun firmawagen:

52%46%

0%

2%

bijna enkel voor beroeps-
verplaatsingen
voor beroeps- en privé-
verplaatsingen, waarvan het 
merendeel beroeps-
verplaatsingen

voor beroeps- en privé-
verplaatsingen, waarvan 
het merendeel privé-
verplaatsingen
bijna enkel voor privé-
verplaatsingen

Bron: Dedicated Research

Veel mensen kunnen, moeten en willen ook de auto
gebruiken, zeker de beroepsactieven. Hoewel hun
verplaatsingen zowat de helft meer tijd in beslag
nemen mét verkeersproblemen dan zonder, verklaren
deze pendelaars zich al bij al tevreden over hun
automobiliteit. De overheid moet er dan ook voor zor-
gen dat het autoverkeer vandaag, en zeker ook in de
toekomst, in de best mogelijke omstandigheden kan
gebeuren. Maatregelen moeten in de eerste plaats
het autoverkeer vlotter krijgen. Dit kan enerzijds door
te sleutelen aan de mobiliteitsvraag en anderzijds
door de infrastructuurcapaciteit te optimaliseren.  

De resultaten maken verder duidelijk dat de fir-
mawagen voor 98% van de gebruikers vooral een
werkinstrument is. Als de overheid de firmawagens
fiscaal zwaarder wil belasten, dan zal dat niet
zozeer het mobiliteitsprobleem oplossen, maar in
de eerste plaats de fiscale druk op de werkgever
en de werknemer verhogen.

Toch overweegt een niet onbelangrijke minderheid
het openbaar vervoer te gebruiken. 

In de wetenschap dat een groot deel van de ver-
keersproblemen en pendelbestemmingen zich in
en rond grootstedelijke gebieden zoals Brussel en
Antwerpen bevinden, zal de uitbreiding en verbe-
tering van het openbaar vervoer enkel daar en dan
voldoende succes kennen. Als de middelen be-
perkt zijn, zeker in tijden van economische vertra-
ging, is dit de hoofdrol die het openbaar vervoer
moet toebedeeld krijgen in het mobiliteitsgebeu-
ren.

BESLUIT

' ' ' 
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A. Krachtlijnen en maatregelen met betrekking 

tot de mobiliteitsvraag

A.1. Activiteiten reorganiseren in tijd en ruimte

• Grafiek f: Werk- en andere verplaatsingen tijdens de werkweek
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Bron: Tijdsbudgetenquête, VUB, Onderzoekingsgroep TOR, 1999 - Verkeerstellingen 1998

De verkeersdrukte tijdens de spitsuren en op de we-
gen in en rond stedelijke gebieden geeft aan hoe onze
samenleving is georganiseerd in tijd en ruimte. Doordat
werken en schoollopen nog dikwijls binnen dezelfde
tijdvensters én buitenshuis gebeurt, is de vraag naar
woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen geconcen-
treerd tot enkele specifieke perioden van de dag.
Grafiek f geeft de problematiek van de woon-werkver-
plaatsingen weer. Daarnaast wordt ook de evolutie van
het verkeersvolume op een weggedeelte van de E40
weergegeven. Uit de grafiek blijkt dat woon-werkver-
plaatsingen in grote mate bijdragen tot de verkeers-
pieken. In tegenstelling tot de meeste buurlanden, kent
België een sterke geografische spreiding van verplaat-
singen. Kenmerkend voor ons land is immers de ruim-
telijke versnippering van diverse functies: de woon-
functie werd totaal verspreid (lintbebouwing), de com-
merciële functies zijn uitgewaaierd voorbij de admini-
stratieve grenzen van grootsteden. Beide factoren heb-
ben geleid tot een toenemende geografische afstand
en diffuus patroon van de woon-werkverplaatsingen,
wat in andere landen en regio's minder het geval is.
Ons hoofdwegennet kent zijn verkeersproblemen, maar
die zijn doorgaans (nog) niet zo nijpend als in
Randstad Nederland of de Parijse regio, waar het ver-
keer sterker is geconcentreerd op enkele belangrijke
verkeersaders (deels komt dit ook doordat onze snel-
wegen gemiddeld meer rijstroken tellen). 

De werklocaties in België blijven wel geconcentreerd in
enkele grootstedelijke gebieden: 35% van alle woon-
werkverplaatsingen in België heeft de Brusselse of
Antwerpse regio als bestemming (46% als de Gentse
en Luikse agglomeraties worden meegeteld). Meteen
zijn dit ook de voornaamste congestiegebieden, getui-
ge de dagelijkse filemeldingen op de radio. In deze ge-
bieden zijn de vervoersstromen nog enigszins gebun-
deld, wat kansen schept om er een efficiënt openbaar
vervoer uit te bouwen. Brussel en Antwerpen komen
als eerste in aanmerking voor een voorstedelijk open-
baar vervoernet. Straks komen wij hierop terug.

Daarnaast zijn maatregelen nodig om de woon-werk-
verplaatsingen overbodig/korter te maken of te sprei-
den in de tijd. Enerzijds moet het verhuizen, dichterbij
de werkplek, fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt.
De recente beslissing van de Vlaamse Regering rond
de verlaging van de registratierechten is een stap in
de goede richting. Anderzijds kan de mobiliteitsvraag
gunstig worden beïnvloed door telewerk en flexibilise-
ring van de werktijden. We benadrukken hier meteen
dat bij hun implementatie diverse, wellicht belangrij-
kere factoren spelen waarmee rekening dient gehou-
den (economische, sociale, financiële, familiale,...),
maar die buiten ons onderzoeksveld vallen. Wij rich-
ten ons  vooral tot de effecten van telewerk en flexi-
bele werktijden op de mobiliteit.
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Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken
bevorderen (tele-/thuiswerk)

Er bestaan verschillende vormen en interpretaties van
telewerk. Wij beperken ons hier tot die vorm van
telewerk waarbij bepaalde taken van thuis uit kunnen
verricht worden tijdens één of meerdere uren of dagen
per werkweek, dit tijdens de normale kantooruren.
Afhankelijk van zijn taken of functie is de tele-/
thuiswerker al dan niet on-line verbonden met het tra-
ditionele kantoor. Toch lijkt het erop dat, met toe-
nemend GSM-, PC- en internetgebruik, zowel thuis als
op het werk, één van de drempels om tot deeltijds
telewerk/thuiswerk over te gaan, verlaagd wordt. Reken
daarbij het feit dat meer en meer mensen tewerkgesteld
zijn in de diensten- en kenniseconomie (8 op 10
Belgische werkkrachten zouden informatie(ver)werkers
zijn1), dan lijkt een echte take-off van telewerk/thuiswerk
niet veraf. 

Vanuit mobiliteitsoogpunt bekeken, biedt telewerk/
thuiswerk perspectieven om een aantal woon-werkver-
plaatsingen overbodig te maken of buiten de klassieke
spitsuren te laten verlopen. Zeker in grootstedelijke en
tewerkstellingsgebieden kan deze werkvorm de ver-
keerscongestie tijdens de spitsuren beperken. Tot zover
de theorie. In hoeverre volgen de werkende Belgen ons
hierin?

De enquête ging na in welke mate werknemers gehin-
derd worden in hun woon-werkverplaatsingen, of zij
hiervoor deeltijds telewerk/thuiswerk als een oplossing
beschouwen, en welke voor- en nadelen zij hieraan
koppelen. 

Eerste opmerkelijke vaststelling: 11% van de onder-
vraagde werknemers zegt formeel de toelating te heb-
ben van zijn werkgever om tijdens de officiële, betaalde
werkuren thuis te werken. De ene helft maakt geen
gebruik van deze mogelijkheid, terwijl de andere helft
meestal enkele uren per dag tot 1 dag per week thuis
werkt.

Grafiek g toont in welke mate beroepsactieven er per-
soonlijk belang in zien om aan telewerk/thuiswerk te
doen, al was het maar enkele uren per werkweek.
Zowat de helft kan zich daar geheel of gedeeltelijk in
terugvinden.

Op de vraag of zij hun standpunt kunnen verdui-
delijken, toont tabel e dat "tijdwinst" en "remedie
tegen files/opstoppingen" als meest geciteerde voor-
delen worden vernoemd. Dit geeft aan dat een deel
van de beroepsbevolking oordeelt veel tijd te besteden
aan zijn verplaatsingen.  

 

10 tot 8 
zeer positief
28% 

weet niet/geen
antwoord
8%

3 tot 1 
zeer negatief
31%

5 tot 4
eerder 
negatief
15%

7 tot 6 
redelijk 
positief
18% 

• Grafiek g: Persoonlijk belang van beroeps-
actieven om, zij het gedeeltelijk, thuis te werken
tijdens hun offiële werkuren (score van 1 tot 10):

Bron: Dedicated Research

spontaan geciteerde voordelen
tijdwinst:

laat toe om files/opstoppingen 
te vermijden:

minder stress: 
ik werk thuis efficiënter op mijn gemak: 
tijdwinst kan ik voor andere activiteiten

gebruiken: 
ik kan mijn kinderen naar school brengen:

vermindert het aantal personen op de weg:
andere:

ik zie geen enkel nadeel:

spontaan geciteerde nadelen
ik zie geen enkel voordeel:

weinig tot geen sociale contacten meer met
collega's: 

weinig tot geen professionele contacten
meer met collega's:

wil privé niet mengen met professioneel:
werken in teamverband verrijkt de job:

op kantoor kan ik me beter concentreren:
minder contacten: 

mijn beroep laat het niet toe:
andere:

weet niet/geen antwoord: 35%

%
31%

19%
11%
10%

8%
5%
5%

13%
2%

%
31%

9%

8%
8%
5%
3%
1%
1%

10%

Bron: Dedicated Research

1  Teleworking: a "multipurpose" policy tool, VUB, 1999

• Tabel e: Hoe staan beroepsactieven tegenover telewerk/thuiswerk?
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Bij de nadelen valt de hoge score op van mensen die
stelden geen enkel voordeel te zien: 31%. Het enquê-
tebureau kon niet altijd vernemen welke bezwaren de
ondervraagden precies hadden: een deel van hen
kon of wilde niet antwoorden, en werd bijgevolg aan
de categorie "weet niet/geen antwoord" toegevoegd.
Een nadeel dat wel expliciet werd vernoemd en regel-
matig terugkwam is het gebrek aan sociale en pro-
fessionele contacten met collega's.

De resultaten geven aan dat sommige mensen nog
niet goed weten hoe met telewerk/thuiswerk om te
gaan en welke gevolgen dit kan hebben. Alleszins kan
gesteld worden dat nader onderzoek en sensibilise-
ring rond deze nieuwe werkvorm heel belangrijk is. 

De enquête vervolgt met de vraag of het huidig
beroep/werksituatie wel in aanmerking komt om
geheel of gedeeltelijk thuis te worden verricht. 
1 op 3 beroepsactieven antwoordt bevestigend. Een
meerderheid van hen moet dan wel over telefoon, PC
en internetaansluiting beschikken. Ongeveer de helft
heeft ook nog andere "technische" middelen nodig,
wellicht kantoorbenodigdheden. 

7 op 10 geïnteresseerden zou minstens 1 dag per week
thuis willen werken, een minderheid kiest voor enkele
uren of halve dagen per werkweek. Indien zij dat effec-
tief zouden doen, dan leren berekeningen dat dagelijks
6 à 7% woon-werkverplaatsingen uit de ochtendspits
kunnen worden gehaald.

Telewerk/thuiswerk roept bij beroepsactieven meer
voor- dan nadelen op. Mensen die uitgesproken tégen
zijn, konden of wilden niet altijd vertellen waarom.
Een sensibiliseringscampagne kan hun twijfels of
vooroordelen rond telewerk/thuiswerk wegwerken.
Tijdverlies, opgelopen op het werk en in de files, kan
volgens een deel van de ondervraagden via deze
werkvorm worden vermeden. De geboekte tijdwinst
zou besteed worden aan andere activiteiten, wat dan
echter wel andere —al dan niet beroepsgebonden—

verplaatsingen overdag (van andere gezinsleden)
kan teweegbrengen. Dit mag geen argument zijn
om telewerk/thuiswerk niet te stimuleren: de ont-
lasting van het spitsverkeer heeft meer voordelen
dan de extra autoverplaatsingen die telewerk/
thuiswerk buiten de spits zouden teweegbrengen.
Op dat moment is er immers wegcapaciteit be-
schikbaar om het extra verkeer op te vangen, zon-
der dat het milieu wordt overbelast. 

BESLUIT

Werktijden flexibiliseren in onderne-
mingen

Van een vijf- naar een vierdagenwerkweek
Een andere maatregel om een aantal woon-
werkverplaatsingen uit de spits te halen, is de
traditionele vijfdaagse werkweek te vervangen
door één van vier (langere) werkdagen. Beroeps-
actieven die daartoe bereid zijn én wiens beroep,
onderneming, economische sector, gezinssitua-
tie,... het enigszins toelaten, kunnen hierdoor het

aantal woon-werkverplaatsingen met 20% beper-
ken. Zo boeken ze ook een grote winst op hun
reistijd en -kosten.

Grafiek h op blz. 13 toont dat een normale
werkweek van de meeste beroepsactieven vijf
dagen telt. Aan hen werd gevraagd of zij hetzelfde
werk op vier dagen tijd doeltreffend zouden kun-
nen verrichten: 1 op 3 zegt van wel. Daarvan zegt
driekwart ook effectief bereid te zijn om over te
schakelen op een vierdaagse werkweek.
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Indien deze mensen in een vierdagenwerkweek stap-
pen, zou dit op een gemiddelde werkdag het aantal
woon-werkverplaatsingen verminderen met zowat 3%. 

Flexibilisering van de werkuren
Klokvaste werkuren kunnen een belemmering vormen
om vertrekuur en vervoerwijze voor de woon-werkver-
plaatsing te kiezen in functie van de verkeersdrukte.
Met de gekende spitsproblemen tot gevolg. Het woon-
werkverkeer kan uitgesmeerd worden in de tijd door
een (grotere) flexibilisering van de werktijden, zodat
zowel het wegennet als het openbaar vervoer in de
spits ontlast en buiten de spits beter benut worden.
Uit een vorige enquête1, die FEBIAC in 1998 liet uit-
voeren, bleek dat bijna 6 op 10 werkende pendelaars
officieel niet over een flexibel/glijdend uurrooster
beschikten. Vandaag is dat aantal volgens de nieuwe
enquête gezakt tot 5 op 10 werknemers. 

• Grafiek h: Hoe verloopt een normale werkweek van
de beroepsactieve bevolking?

71%

4%

4%
15%

6%

voltijds 5 werkdagen
voltijds 6 werkdagen

deeltijds
voltijds 4 werkdagen

andere

Bron: Dedicated Research

•Grafiek i: Zouden werknemers met klokvaste werkuren
graag vroeger/later aankomen op het werk, 

om verkeersproblemen te vermijden?

13%

48%

13%19%

7%

later aankomen
vroeger aankomen

weet niet/geen antwoord
andere

geen van beide mogelijk-
heden

Bron: Dedicated Research

BESLUIT

Indien beroepsactieven effectief kunnen en willen
instappen in een systeem van flexibele werkuren, een
vierdagenwerkweek en gedeeltelijk telewerk/thuis-
werk, dan toont grafiek j de gevoelige daling die deze
maatregelen teweegbrengen op de verkeersdrukte tij-
dens de spitsuren. Hierdoor wordt het fileprobleem
beperkt, maar is het nog niet van de baan. Ook ande-
re maatregelen zijn nodig.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0u 2u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10
u

11
u

12
u

13
u

14
u

15
u

16
u

17
u

18
u

19
u

20
u

22
u

24
u

%
 v

an
 d

e 
be

vo
lk

in
g werkverplaatsingen

zonder maatregelen

werkverplaatsingen 
met invoering van 
flexibele werkuren, 
vierdagenweek en 
telewerk/thuiswerk

• Grafiek j: Werkverplaatsingen tijdens de werkweek

Bron: Tijdsbudgetenquête, VUB, Onderzoeksgroep TOR, 1999 - Bewerking: FEBIAC

1  Salonenquête: "Staat u soms ook in de file?", FEBIAC-Info, juni 1998

Grafiek i toont dat een kwart van de mensen met
klokvaste werkuren vroeger of later dan de officiële
beginuren op het werk zouden willen aankomen. 
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Nachttransport en -distributie van goederen
stimuleren

De verkeersdrukte overdag kan verlicht worden door
het goederenverkeer te verschuiven naar de late
uurtjes. 's Nachts is de wegcapaciteit immers sterk
onderbenut. Tussen 22u en 6u speelt zich nog geen
10% van het totale verkeer af1. Heel wat bedrijven, niet
in het minst binnen de autosector zelf, zetten reeds
mensen en technische middelen in om ook 's nachts te
kunnen laden en lossen. 

Ofwel houden ze de laad- en losplaatsen 24u op
24 open, wat een permanente personeelsbezetting
en dus extra loonkosten inhoudt, ofwel wordt
gebruik gemaakt van onbemande laad- en
lossystemen, zoals een nachtkluis of sas. De
autosector kiest meestal de tweede oplossing: de
meeste automobielinvoerders in België hebben
hun dealers al enige tijd uitgerust met onbemande
sassen of beveiligde containers, zodat de levering
van goederen ook tussen 22u en 6u kan
gebeuren. 

Het officiële Mercedes-Benz dealernet van de groep
DaimlerChrysler (Mercedes-Benz, Smart, Chrysler, Jeep)
wordt in België via transportbedrijf Keulders
bevoorraad met onderdelen, wisselstukken en post
die rechtstreeks vanuit Keulen komen. Elf
vrachtwagens doen elke nacht hun "melkronde" en
doen daarbij zowat 97 leveringspunten aan. Steeds
meer dealers hebben een onbemande, beveiligde sas,
die rechtstreeks toegang geeft tot het atelier. In de
andere gevallen worden de goederen in een be-
veiligde container op de parkeerplaats van de dealer
gedropt. Telkens heeft de vrachtwagenchauffeur een
sleutel of batch die toegang geeft tot sas of container.
De investeringskost weegt niet op tegen de voor-
delen: via nachtelijke bevoorrading wordt het ganse
dealernet zonder verkeersproblemen en dus veel
sneller bediend met minder vrachtwagens, wat de
transportefficiëntie verhoogt. Verder ontvangt de
dealer de bestelde onderdelen of wisselstukken
dikwijls de dag nadien, zodat de Mercedes-Benz klant
minder lang hoeft te wachten op zijn voertuig in
onderhoud of herstelling. De klantentevredenheid kan
er enkel maar door verhogen. Bovendien wordt het
wegennet overdag gespaard van zowat 6.000 vracht-
ritten op jaarbasis, die anders in milieubelastende files
dienden te gebeuren. 
Ook de D'Ieterengroep (VW, Audi, Porsche, Seat,
Skoda, Bentley, Lamborghini) levert elke nacht een
aanzienlijk volume onderdelen en wisselstukken aan
zijn dealers. Elke dag komen twee goederentreinen
aan in een magazijn in de Brusselse rand (Erps-
Kwerps). Deze afdeling beheert een voorraad van
ongeveer 65.000 verschillende stukken, die een om-
zetcijfer van zowat € 125 miljoen  vertegenwoordigt bin-
nen de groep D'Ieteren. Om de dienstverlening aan zijn
klanten te verhogen, besliste D'Ieteren in 1993 om de

levering van onderdelen en wisselstukken bij hun
concessiehouders 's nachts te organiseren. Goederen
die voor 16u30 besteld zijn, worden in het magazijn
klaargemaakt en tot bij de dealers gebracht tussen
21u en 7u 's morgens. Deze leveringsdienst is volledig
uitbesteed aan de onderneming "Parts Express" en
gebeurt met zowat 28 distributievoertuigen die elk 20
bestemmingen aandoen, dit 250 dagen per jaar. Ook
bij D'Ieteren beschikken de dealers over een sas,
toegankelijk voor de chauffeur om de stukken veilig
tot in het atelier van de dealer neer te zetten. Enkele
dealers zijn gevestigd in woongebieden, waardoor
nachtelijke bevoorrading de nachtrust van de om-
wonenden zou kunnen hinderen. Om dit te vermijden,
worden deze gevoelige gebieden voor 10u 's avonds
of net na 6u 's ochtends aangedaan.
Ook voor de D'Ieterengroep biedt nachtelijke be-
voorrading heel wat voordelen, zoals blijkt uit
tabel f op blz. 15.CA
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1  Verkeerstellingen 1998, Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, 1999
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Tabel f toont dat de gemiddelde snelheid stijgt van
35 km/u overdag tot 50 km/u 's nachts, waardoor
10% meer leveringen per uur kunnen verricht worden.

Onderlijnen we bovendien ook dat D'Ieteren de
voorbij tien jaar het aantal benodigde voertuigen voor
het nachttransport zag aangroeien van 16 tot 28 een-

2001

gemiddelde snelheid (in km/u):

aantal gepresteerde uren:

gemiddeld aantal leveringen:

gemiddeld aantal leveringen 

per uur:

dag

35

14

575

41,07

nacht

50

10

450

45,00

•Tabel f: Vergelijking tussen leveringen overdag en leveringen 's nachts

Bron: Parts Express

Andere voordelen van dit nachtelijk bevoorra-
dingssysteem komen uit onverwachte hoek: de
werknemers die de goederen klaarmaken in het
magazijn werken in 2 ploegen: 10-18u en 13-21u. Het
laat hen toe om hun woon-werkverplaatsingen buiten
de klassieke spitsuren te verrichten! Op die manier
bewijst D'Ieteren, zoals de meeste automobiel-
invoerders, dat mobiliteitsproblemen op een efficiënte
én rendabele manier kunnen worden aangepakt.
Ongetwijfeld kunnen vele ondernemingen uit andere
sectoren nachtelijke bevoorradingssystemen introdu-
ceren. De voorbeelden bewijzen dat dit zonder al te
grote investeringen kan, én dat de dienstverlening
aan de klanten erdoor verhoogt. Want daar draait het
uiteindelijk allemaal om.

heden, terwijl de capaciteit per voertuig toenam van
18 m3 (bestelwagens) tot 49 m3 (vrachtwagens). Dit
komt neer op een capaciteitstoename van 288 m3 tot
1.372 m3, een stijging met 376% op tien jaar tijd.
Uiteraard kon dergelijke groei maar gerealiseerd
worden door buiten de klassieke spitsuren te rijden!
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Clustervorming van bedrijven en hun
toeleveranciers aanmoedigen

De productie van consumptiegoederen vereist
diverse grondstoffen, materialen en onderdelen,
die soms ver verwijderd liggen van de uiteindelijke
productie- of assemblage-eenheid. Het is al een
hele kunst om de belangrijkste of "eerste lijn"-
toeleveranciers rond een productiebedrijf te ves-
tigen, zeker in een dichtbebouwde regio als West-
Europa. Nochtans laat de nabijheid van bevoor-
radingsbronnen toe om transportkosten, aantal
voertuig-km en vertragingen ingevolge verkeers-
problemen, te beperken. Dit is wat Coca Cola en
Schweppes Beverages Ltd hebben gedaan in de
UK. Zij hebben een bottel- en een blikfabriek nabij
hun drankbedrijf gevestigd, wat heeft geleid tot
9.000 minder vrachtritten per jaar1. 

Het clusteringconcept vindt ook ingang in de
automobielsector, waar transportoverwegingen één
van de (vele) beweegredenen is. Vele auto-assem-
blagefabrieken moedigen hun "eerste lijn"-toeleve-
ranciers aan om zich in hun buurt te vestigen. Neem
nu VOLVO Cars in Gent (VCG). De fabriek is momen-
teel bezig aan één van de grootste expansies uit haar
Belgische geschiedenis. Vanaf 2003 moet de fabriek
de assemblage van 270.000 wagens aankunnen,
tegenover 160.000 vandaag. 

Dit zal heel wat extra transportstromen teweeg
brengen. Om dit in goede banen te leiden, ont-
wikkelt en optimaliseert VCG, als eindverantwoor-
delijke voor het transport, een drieledig systeem
voor de toeleveranciers: de sequentiële toelevering,
de "melkronde" en de volle ladingen (full loads). 

1  A Sourcebook: "Good practice in freight transport", Europese Commissie, 2000

VOLVO Cars GentSuppliers-park VOLVO Cars Gent
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VCG heeft te weinig opslag- en productieplaats op zijn
terreinen om de sequentiële toeleveranciers naast zich
te hebben. Om toch een ononderbroken en snelle
aanvoer van automodules naar de assemblage-
eenheid te verzekeren, hebben een 20-tal belangrijke
toeleveranciers van VCG zich binnen een rijtijd van 20
minuten gevestigd (vandaag zijn er reeds 17 sequen-
tiële toeleveranciers).  Op die manier kan men "Just-
In-Time" en "Just-In-Sequence" aanleveren zonder al
te grote risico's. Bijkomend, maar niet onbelangrijk
voordeel hiervan is dat de meest volumineuze goe-
deren slechts over kleine afstanden moeten worden
vervoerd.

Sequentiële toeleveranciers
Deze toeleveranciers maken complexe modules en
onderdelen waarvan de afroeptijd voor hun productie
en hun vervoer vier uur bedraagt. De normale
transporttijd vanuit het suppliers-park bedraagt 10 à
15 minuten. Bij de minste verkeersproblemen wordt
deze tijdsmarge echter te krap. Om de toegangswegen
en het doorgaand verkeer op de verkeersader langs
de Volvo-fabriek te ontlasten, zal er een alternatieve
route rechtstreeks naar VCG worden aangelegd. Er
komt een bijkomende aftakking naar de verkeersader
waar er een nieuwe rotonde zal worden aangelegd. 

In november 2001 werd de eerste steen gelegd van de
nieuwe toeleverancier Tower Automotive. Om het
doorgaand verkeer van het lokale bedrijfsverkeer te
scheiden en te zorgen voor een betere ontsluiting van
de haven, zal er een "Hollands complex" aangelegd
worden: dit betreft een toegangsweg die enkel
gebruikt zal worden voor en door bedrijven gevestigd
in het havengebied. Dit initiatief komt er dankzij de
lokale, provinciale, regionale overheden, de haven en
uiteraard Volvo. De sequentiële toeleveranciers
vormen slechts 8% van alle toeleveranciers van VCG,

maar ze vertegenwoordigen maar liefst 72% van het
totale volume. Met de inplanting van Tower
Automotive zal dit percentage nog verder stijgen.

De "melkronde"
Volvo haalt bij de verschillende toeleveranciers onder-
delen op. Kenmerkend voor deze melkrondes zijn niet
de leadtimes, maar het gegroepeerd ophalen van
materialen van leveranciers die binnen een bepaalde
straal gevestigd zijn. De logistieke dienst werkt een
zo efficiënt mogelijke route uit om de verschillende
onderdelen te verzamelen en af te leveren aan de
assemblagelijn.

De "volle ladingen"
Dit systeem bestaat erin dat onderdelen enkel wor-
den afgeroepen en opgehaald indien er een volledige
truck kan worden geladen. Dit betreft vooral vo-
lumineuze onderdelen. De leverancier moet een
stabiele uitstroom van goederen hebben en tegelijk
flexibel kunnen inspelen op de vereisten van de
assembleur. In plaats van drie vaste keren per week
een beperkte hoeveelheid af te halen, komt de
vrachtwagen 1 à 2 keer per week, afhankelijk van de
vraag naar de onderdelen. Door te werken met een
vulgraad van 90% en de jarenlange logistieke erva-
ring van VCG rijdt men nu veel minder kilometers naar
de toeleveranciers. Om het transport verder te opti-
maliseren, wordt er zo weinig mogelijk met lege
vrachtwagens gereden. De terugvoer van het verpak-
kingsmateriaal optimaliseert het onderlinge transport.

De clustervorming tracht het transport van
onderdelen naar de assembleur te optimaliseren.
Volvo streeft ernaar om zo weinig mogelijk "lucht" te
vervoeren. Daarom komen kleine stukken naar de
toeleveranciers die pre-assembleren. De grote
onderdelen moeten dan maar over een korte afstand
naar de band gebracht worden.

Een ander voordeel is dat men onderdelen en
modules kan aanleveren in de juiste volgorde (=
sequentieel leveren). Zo zal Volvo bepaalde transpor-
ten gaan combineren in functie van het produc-
tieproces. Onderdelen die op een zelfde plaats moe-
ten aangeleverd worden, kunnen gelijktijdig worden
vervoerd vanuit het suppliers-park. Het optimale
gebruik van vrachtwagens is een complex geheel
waarbij, naast de losplaats, ook het tijdstip van
aflevering en de capaciteit van cruciaal belang zijn.
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A.2. Het bestaande voertuigenpark moet efficiënter worden gebruikt

Carpooling en tweewielergebruik stimuleren
in ondernemingen

Carpooling komt moeilijk van de grond, zo blijkt uit de
enquête (zie grafiek c op blz. 8). Slechts 4% van de wer-
kende autopendelaars rijdt samen met een gezinslid of
collega naar het werk. Werknemers lopen evenmin
warm om hun tweewieler van stal te halen, zelfs al
wonen ze maar op een paar kilometer van hun werk.
Tabel a op blz. 5 toonde al dat slechts één op tien
werknemers met de (motor-) fiets pendelt, terwijl een
kwart van de woon-werkverplaatsingen niet verder reikt
dan 5 km.  
Car- en buspooling kunnen gerust een duwtje in de rug
gebruiken via de ondernemingen zelf. 16% van de
ondervraagde werknemers verklaart dat hun werkgever
op één of andere manier carpooling heeft aange-
moedigd: meestal werd algemene informatie gegeven
over carpooling. Enkele werkgevers gaan een stap
verder en geven financiële aanmoedigingen voor sa-

menrijders (12%), stemmen vraag en aanbod af tussen
geïnteresseerde werknemers (8%), of stellen een bus
ter beschikking (4%). 
Het actief en structureel promoten van carpooling en
tweewielergebruik in ondernemingen kan wel degelijk
zijn vruchten afwerpen. Dat bewijst Colruyt, dat een
aantal mobiliteitsinitiatieven heeft genomen voor zijn
werknemers.

CA
SE

 C
O
LR

U
YT

Het Belgische distributiebedrijf Colruyt heeft haar
administratieve diensten, stapelplaatsen en productie-
afdelingen verzameld in Halle, op een boogscheut van
Brussel. Daar werken dagelijks 2.500 medewerkers. Er
zijn ook heel wat vrachtwagenbewegingen. De
leveranciers brengen hun goederen naar de centrale
stapelplaatsen die daarna van daaruit vertrekken naar
de winkels. Colruyt heeft er dus alle belang bij om het
bedrijf vlot bereikbaar te houden. Tegelijk engageert
het bedrijf zich om de nadelige effecten van het
verkeer op het milieu te beperken.

Colruyt bevordert carpoolen. Waar mogelijk worden de
ploegen samengesteld uit mensen van dezelfde streek,
zodat ze hun transport gemakkelijk met elkaar kunnen
regelen. Om het carpoolen nog meer te stimuleren,
werden de gegevens van bereidwillige medewerkers
verzameld in een carpoolbank. Uit een enquête,
uitgevoerd in 1998, is gebleken dat 30% samen met
andere personen in één auto naar het werk reed. In
totaal zijn dat 11.000 km per dag die niet meer worden
afgelegd. 

Bij dat mobiliteitsinitiatief is het niet gebleven. Sinds
1 maart 2000 krijgt elk personeelslid de mogelijkheid
om via Colruyt een scooter aan te kopen tegen
voordelige voorwaarden. Intussen hebben al 144 me-
dewerkers op die manier een scooter gekocht. Zo
beschikken de werknemers over een persoonlijk
vervoermiddel dat hen van deur-tot-deur brengt. De
vroegere autogebruikers besparen nu aanzienlijk op
onderhouds- en brandstofkosten. Een scooter neemt
slechts één vierde van de ruimte van een geparkeerde
auto in zodat het bedrijf kan besparen op
parkeervoorzieningen. 

Uit een vervoersenquête, uitgevoerd in de centrale
diensten van Colruyt, is gebleken dat de afstand
tussen het station van Halle en de werkplaatsen één
van de hinderpalen was om de trein te nemen. Het
station ligt op 20 minuten lopen van de bedrijfsge-
bouwen. Er zijn geen busverbindingen. Daarom stelt
Colruyt sinds juni 2001 aan het station van Halle
fietsen ter beschikking voor medewerkers die met de
trein naar het werk gaan. 


