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Enquête BeMob: voor- en nadelen van de gebruikelijke vervoerswijzen 

1. Inleiding 
In december 2019 heeft het peilingsinstituut iVOX een enquête gehouden op verzoek van de Federale Overheidsdienst 

Mobiliteit en Vervoer. Deze enquête die bij een voor de Belgische bevolking representatief panel van 2.000 respondenten 

werd gevoerd, had tot doel om informatie in te zamelen over verschillende factoren die het gebruik of niet-gebruik van 

de belangrijkste vervoerswijzen (trein, MTB (metro/tram/bus), fiets, te voet, eigen auto, carpooling) kunnen beïnvloeden.  

De vragenlijst van de enquête bestond uit 7 delen. Het eerste deel was gewijd aan de gebruiksfrequenties van de 

verschillende onderzochte vervoerswijzen bij de 2.000 respondenten van het panel. Elk van de 6 overige delen van de 

enquête had tot doel om informatie in te zamelen over een specifieke vervoerswijze. Het eerste deel van de enquête over 

de gebruiksfrequenties van de vervoerswijzen werd aan het volledige panel voorgelegd. Door de lengte van de vragenlijst 

hebben we beslist dat de 2.000 respondenten niet over alle onderzochte vervoerswijzen zouden worden bevraagd. Zo 

werden er 2 afzonderlijke lijsten opgesteld. We bundelden trein, fiets en auto enerzijds en MTB, te voet en carpooling 

anderzijds. De vragen met betrekking tot de vervoerswijzen van de eerste lijst werden voorgelegd aan de helft van het 

panel, meer bepaald 1.000 respondenten; en die met betrekking tot de vervoerswijzen van de tweede lijst aan de overige 

1.000 respondenten. De verdeling van de respondenten over de twee vragenlijsten gebeurde zo dat de representativiteit 

van de twee subpanels van respondenten gegarandeerd bleef. 

2. Kenmerken van het respondentenpanel en gebruiksfrequenties van de 

vervoerswijzen 
Het panel van 2.000 respondenten was representatief1 voor de Belgische bevolking voor de volgende dimensies: gewest 

van de woonplaats, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. We hadden ook informatie over de beroepsactiviteit van elke 

respondent. (Zie Afbeelding 1 en Grafiek 1, voor gedetailleerde cijfers en percentages)  

 

Afbeelding 1. Verdeling van het aantal respondenten naar het gewest van de woonplaats 

 

 

 
1 Na weging van de gegevens (standaardweging van maximaal 3,00 per respondent, volgens de procedures van het Centrum voor 

Informatie over de Media). 
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Grafiek 1. Verdeling van het aantal en/of het percentage respondenten, naar geslacht (a) en leeftijdsgroep (b), 

opleidingsniveau (c) en activiteit (d) 
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De gebruiksfrequenties van de verschillende vervoerswijzen door de respondenten worden in onderstaande Grafiek 2 

weergegeven2. 

 
Grafiek 2. Modale frequenties ten opzichte van het respondentenpanel (n = 2.000) 

 

Hieronder geven we in elk van de onderdelen van dit rapport die respectievelijk aan het openbaar vervoer (trein en MTB), 

de actieve vervoerswijzen (met de fiets en te voet) en de auto (eigen auto en carpooling) zijn gewijd, eerst een overzicht 

van de perceptie van de respondenten met betrekking tot verschillende voorstellen die een obstakel of net een 

stimulans/voordeel voor het gebruik van deze vervoerswijzen vormen. Vervolgens zal het "hefboomeffect" van bepaalde 

voordelen die het gebruik van deze vervoerswijzen stimuleren, worden onderzocht. Daarnaast zal een reeks remmende 

factoren die mogelijk bijdragen tot het niet-gebruik worden geanalyseerd. Tot slot zullen we een aantal van de 

verschillende voorstellen die volgens de respondenten het gebruik van de betrokken vervoerswijzen zouden kunnen 

stimuleren, onderzoeken. 

  

 
2 De cijfers van deze enquête komen overeen met die van de Monitor-enquête over de mobiliteit van de Belgische 

gezinnen die de FOD Mobiliteit en Vervoer in 2017 heeft uitgevoerd en waarbij 10.632 personen werden bevraagd. 
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3. Openbaar vervoer: Trein en Metro/Tram/Bus 

3.1. Obstakel of voordeel/stimulans voor het trein- en MTB-gebruik? 

Verschillende voorstellen, die verband houden met het trein- of MTB-gebruik, werden aan de respondenten voorgelegd. 

Voor elk van deze voorstellen moesten ze beslissen of het een obstakel was dat hen afschrikte of net een stimulans die 

hen aanzette om deze vervoerswijzen te gebruiken of geen van beide. 

De verdelingen van de reacties voor trein- en MTB-gebruik worden respectievelijk weergegeven in de grafieken 3 en 4. 

In het algemeen vinden de respondenten de verschillende voorstellen met betrekking tot het trein- of MTB-gebruik nogal 

negatief (d.w.z. als obstakel en niet als stimulans) of neutraal (d.w.z. noch als obstakel, noch als stimulans). Geen enkel 

voorstel springt er duidelijk uit als een stimulans voor het trein- of MTB-gebruik. 

De perceptie van de respondenten met betrekking tot de verschillende voorstellen is vrij gelijklopend voor trein en MTB 

en er kunnen gemeenschappelijke vaststellingen worden gedaan. Ter herinnering: de respondentengroep voor de trein 

was niet dezelfde als de respondentengroep voor MTB. Er was dus geen "halo- of uitstralingseffect" tussen de percepties 

voor deze twee vervoerswijzen). 

Zowel voor de trein als voor MTB wordt stiptheid door meer dan de helft van de respondenten gezien als een groot 

obstakel voor het gebruik van het openbaar vervoer.  

Ook de betrouwbaarheid van de dienstverlening, de regeling van aansluitingen op andere vormen van openbaar vervoer 

en de tijd die nodig is om de bestemming te bereiken, zijn obstakels voor het trein- en MTB-gebruik. 

Wat meer specifiek het treingebruik betreft, worden de kosten van de reizen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen 

in de buurt van de stations ook meer als een obstakel dan als stimulans ervaren. Het vervoer van zware of omvangrijke 

voorwerpen is een obstakel dat dan weer meer in verband wordt gebracht met het MTB-gebruik. 
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Grafiek 3 Obstakel of stimulans voor het treingebruik?  
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Grafiek 4 Obstakel of stimulans voor het MTB-gebruik?
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Vergelijkingen op basis van bepaalde sociaal-demografische kenmerken van de respondenten werpen een extra licht op 

deze belangrijkste bevindingen. 

Met betrekking tot bijvoorbeeld de trein wordt de beschikbaarheid van parkeerplaatsen vooral door frequente 

autogebruikers als een nadeel ervaren (bijna 50% van de respondenten die dagelijks de auto gebruiken tegenover 27,4% 

van degenen die hem nooit gebruiken). Regelmatige autobestuurders (58,8% van de respondenten) vinden de 

betrouwbaarheid van de MTB-dienstverlening ook minder goed dan diegenen die de auto niet gebruiken (18,9% van de 

respondenten).  

De betrouwbaarheid van de dienstverlening wordt door meer dan de helft van de respondenten die in Vlaanderen wonen 

(52,6%) sterker ervaren als een obstakel voor het gebruik van de trein. Dit percentage daalt tot 39,9% in Wallonië en 

33,5% in Brussel. Wat MTB betreft, zien 58,7% van de Vlamingen en 53,6% van de Walen de betrouwbaarheid als een 

obstakel, tegenover slechts 38% van de Brusselaars. Het zijn vooral Walen en Vlamingen die de tijd om met MTB naar hun 

bestemming te reizen als ontmoedigend ervaren (respectievelijk 55,7% en 53,0%). Slechts 34,7% van de Brusselaars is het 

daarmee eens.  

Vooral de kosten van treinreizen worden gezien als een nadeel voor mensen onder de 55 jaar (ongeveer 50%) ten opzichte 

van mensen van 55 jaar en ouder (37,5%). Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de voordelige formules 

die aan gepensioneerden worden aangeboden. Soortgelijke trends worden waargenomen met betrekking tot de kwesties 

van de betrouwbaarheid van de dienstverlening en het parkeeraanbod in de stations. Op het vlak van MTB hebben 

respondenten onder de 55 jaar een negatiever beeld van de aspecten kosten, stiptheid en betrouwbaarheid dan de 

oudere respondenten.  

Voor vrouwen (51,7%) vormen de kosten van treinreizen een groter obstakel dan voor mannen (40,2%). Op andere 

vlakken, zoals de afstand tussen huis en station, veiligheid, toegankelijkheid en comfort, zijn vrouwen ook iets minder 

positief dan mannen. Deze trends worden ook waargenomen voor MTB. 

De perceptie van niet-werkenden is negatiever dan die van werkenden met betrekking tot de verschillende elementen 

die als de belangrijkste obstakels voor het treingebruik werden aangeduid: stiptheid: 55,7% tegenover 45,3%; reiskosten: 

50,5% tegenover 38,2%; betrouwbaarheid van de dienstverlening: 51,1% tegenover 39,7%; en reistijd 

woon-werk/schoolverkeer: 44,6% tegenover 20,9%.  
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3.2. Perceptie van bepaalde voordelen en de invloed ervan op de stimulans om trein en MTB te nemen 

In het algemeen, met uitzondering van de gebruiksvriendelijkheid, werden de verschillende voorstellen die als mogelijke 

voordelen van het trein- of MTB-gebruik worden beschouwd, door de respondenten beoordeeld als factoren die hen 

(sterk) zouden stimuleren om deze vervoerswijzen te gebruiken (zie grafieken 5 en 6 voor gedetailleerde antwoorden). 

Zowel voor de trein als voor MTB is het bestaan van een rechtstreekse verbinding een factor die meer dan de helft van de 

respondenten sterk zou stimuleren om deze vormen van openbaar vervoer te gebruiken. Dezelfde vaststelling geldt voor 

het feit dat men niet op zoek moet naar een parkeerplaats voor de auto. 

Respondenten laten zich gunstig uit over het positieve effect van de trein, die files helpt voorkomen. Respondenten 

benadrukten ook de mogelijkheid die MTB bieden om veilig naar huis te kunnen terugkeren wanneer men alcohol of 

andere stoffen heeft geconsumeerd die de rijvaardigheid aantasten. 

 
Grafiek 5 Perceptie van voordelen van het treingebruik 

 

 
Grafiek 6 Perceptie van de voordelen van het MTB-gebruik 
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Uit vergelijkingen tussen degenen die regelmatig de trein nemen en degenen die hem nooit nemen, blijkt dat de 

eerstgenoemden vrijwel alle voordelen van het gebruik van de trein veel beter onthalen dan de laatstgenoemden.  

In vergelijking met Walen en Brusselaars ervaren Vlamingen het gemak van het reizen per trein naar een bepaalde 

bestemming meer als een stimulans dan bij andere vervoerswijzen (52,2% voor Vlamingen tegenover respectievelijk 

42,3% en 40,8% voor Walen en Brusselaars). Er was ook nog een tweede opvallend verschil, vooral tussen Vlaanderen en 

Wallonië. Walen (41,8%) zijn het talrijkst om te waarderen dat ze in de trein kunnen werken. 

Respondenten boven de 55 jaar blijken gevoeliger te zijn voor het comfort dat trein en MTB bieden: ze ervaren de reis als 

minder vermoeiend, meer ontspannend en betrouwbaarder in de winter. Voor respondenten tussen 35 en 54 jaar is de 

gedeeltelijke of volledige terugbetaling van MTB-abonnementen zeker een stimulans (>50%). 

Het gebruiksgemak van de trein ten opzichte van andere vervoerswijzen vormt voor vrouwen (51,8%) een iets grotere 

stimulans dan voor mannen (43,9%). Bovendien vinden iets meer vrouwen (55,7%) dan mannen (49,1%) dat het kunnen 

benutten van hun tijd in de trein (lezen, luisteren naar muziek, enz.) een stimulans is. Wat het MTB-gebruik betreft, zijn 

vrouwen ontvankelijker voor ecologische argumenten dan mannen (48,8% van de vrouwen tegenover 37,9% van de 

mannen). 

Niet-werkenden (40,4% tegenover 25,3%, onder werkenden) zien de gemakkelijke bereikbaarheid van de studie- en/of 

werkplaats per trein als een stimulans. Meer dan de helft van de werkenden (53,2%) ten opzichte van de werklozen 

(32,5%) beschouwt de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het abonnement ook als een stimulans om de trein te 

gebruiken. Een laatste verschil dat kan worden opgemerkt, is dat degenen die niet werken (39,5%) het feit dat het mogelijk 

is om in de trein te werken als een iets groter voordeel beschouwen dan degenen die wel werken (24,8%).  

3.3. Perceptie van bepaalde nadelen en de invloed ervan op de ontmoediging van het trein- en MTB-

gebruik 

Het grootste nadeel dat meer dan de helft van de respondenten ervan weerhoudt om trein of MTB te gebruiken, is het 

feit dat de gewenste bestemming(en) niet (of slecht) wordt (worden) bediend. Het gebrek aan efficiëntie van trein of MTB 

ten opzichte van andere vervoermiddelen wordt ook alom gezien als een obstakel voor het gebruik ervan. Walen en 

regelmatige autobestuurders lijken deze problemen sterker te ondervinden.  
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Grafiek 7 Perceptie van de nadelen van het trein- en MTB-gebruik 

 

Negatieve gevoelens in verband met het gebrek aan efficiëntie bij trein en MTB komen meer voor bij 35- tot 54-jarigen 

(47,8%).  

Uit een vergelijking tussen mannen en vrouwen blijkt ook dat vrouwen ongewenst gedrag meer ervaren als een obstakel 

voor het gebruik van openbaar vervoer (29,3% van de vrouwen tegenover 21,4% van de mannen). 

3.4. Voorstellen om het trein- en MTB-gebruik aan te moedigen 

De resultaten van de enquête suggereren dat de aantrekkelijkheid van de trein kan worden vergroot door de tarieven te 

verlagen en de stiptheid en betrouwbaarheid van de dienst te verbeteren. 

Voor MTB zou de frequenteringsgraad kunnen worden opgetrokken door te streven naar een betere afstemming van het 

aanbod op de behoeften van de gebruikers en door de efficiëntie ten opzichte van de andere vervoerswijzen te 

verbeteren. 

(Zie Grafiek 8, voor de verdeling van de keuzes).3 

 
3 De respondenten werd gevraagd om uit de lijst met voorstellen het voorstel te kiezen dat hen het meest zou stimuleren om 

gebruik te maken van de betreffende vervoerswijze. 
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Grafiek 8 Voorstellen ter bevordering van het gebruik van treinen (boven) en MTB (onder) 

  



13 

 

4. Actieve vervoerswijzen: met de fiets en te voet 

4.1. Obstakel of voordeel/stimulans voor het gebruik van verplaatsingen per fiets of te voet? 

De enquête toonde aan dat lichamelijke beweging voor meer dan de helft van de respondenten een stimulans is om de 

fiets te nemen of te voet te gaan.  

Volgens de respondenten wordt de keuze om te fietsen en te voet gaan afgeremd door de tijd die nodig is om de 

bestemming te bereiken en door de afstand tussen de woonplaats en werk/studieplaats. 

(Zie Grafiek 9, voor de gedetailleerde antwoorden)  

Het fietsgebruik zou vooral worden beïnvloed door de wegeninfrastructuur, die door de helft van de respondenten als 

een obstakel wordt gezien. Dit wordt sterker gevoeld door vrouwen (53,4%) dan door mannen (46,7%).  

 
Grafiek 9 Obstakel of stimulans om te fietsen of te voet te gaan? 

4.2. Perceptie van bepaalde voordelen voor fietsen en te voet gaan als vervoerswijzen 

Verschillende voorstellen werden door het respondentenpanel beoordeeld als factoren die mensen kunnen stimuleren 

om zich met de fiets en te voet te verplaatsen: ecologie en het behoud van de planeet, het plezier en de flexibiliteit die 

ermee worden geassocieerd (zie grafiek 10). 
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Grafiek 10 Perceptie van de voordelen van fietsen (boven) en te voet gaan (onder) 

 

Vermeldenswaard is dat het plezier van de fiets als vervoermiddel iets meer uitgesproken is bij mannen (51,4%) dan bij 

vrouwen (43,1%). 
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4.3. Perceptie van bepaalde nadelen en de invloed ervan op fietsen en te voet gaan als vervoerswijzen 

Weersomstandigheden en een gevoel van onveiligheid op de weg blijken volgens de respondenten de belangrijkste 

obstakels te zijn, ten nadele van verplaatsingen per fiets en te voet.  

 

 
Grafiek 11 Perceptie van de nadelen van fietsen (boven) en te voet gaan (onder) 

 

Ook het zich verplaatsen met zware voorwerpen wordt door iets meer dan de helft van de respondenten als een nadeel 

bij het fietsgebruik gezien.  

Er zijn een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen vastgesteld in de elementen die het fietsgebruik afremmen. 

Doorgaans kan worden gezegd dat vrouwen iets negatiever zijn als het om fietsen gaat. Zo worden vrouwen meer 

ontmoedigd door het feit dat ze zich niet op hun gemak voelen in het verkeer (42,4% tegenover 27,1% van de mannen). 

Het onveiligheidsgevoel door het gedrag van andere weggebruikers is ook een factor die meer vrouwen (53,0%) dan 

mannen (38,3%) ontmoedigt. Ook het feit dat fietsen oncomfortabel zou zijn, wordt door vrouwen (38,6%) als een 

negatievere factor beschouwd dan door mannen (36,6%). Tot slot wordt ook het ongemak veroorzaakt door de 

weersomstandigheden door vrouwen (61,8%) als ongunstiger beoordeeld dan door mannen (48,5%). 

4.4. Voorstellen om fietsen en te voet gaan als vervoerswijzen te stimuleren 

De verbetering van de kwaliteit van de wegeninfrastructuur wordt als belangrijkste factor aangeduid om (meer) 

respondenten te stimuleren om te fietsen of te voet te gaan. (Zie grafiek 12, voor de verdeling van de keuzes). 
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Grafiek 12 Voorstellen om fietsen (boven) en te voet gaan (onder) te stimuleren 
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5. De auto: eigen auto en carpooling 

5.1. Aan de eigen auto toegeschreven voordelen 

De enquête toonde aan dat de belangrijkste reden om de voorkeur te geven aan de auto schuilt in de flexibiliteit en ook 

de vrijheid die hij biedt omdat hij niet aan een uurregeling gebonden is. Het comfort, de snelheid en de efficiëntie van de 

auto in vergelijking met andere vervoerswijzen werden door veel respondenten ook gezien als stimulerende factoren.  

 
Grafiek 13 Perceptie van de voordelen verbonden aan het gebruik van de eigen auto 

 

In Vlaanderen en Wallonië wordt de auto beschouwd als een sneller en efficiënter vervoermiddel dan de andere 

vervoerswijzen. Dit wordt door meer dan 60% van de respondenten aangegeven. Terwijl dat in Brussel slechts 51,9% is. 

Vooral in Wallonië worden respondenten aangezet om de auto te nemen vanwege de slechte bereikbaarheid van het 

openbaar vervoer (45,0%). Ter vergelijking: slechts 31,3% van de Brusselaars beschouwt deze factor als een stimulans om 

de auto te gebruiken. Een soortgelijk verschil kan worden waargenomen met betrekking tot de woon-werkafstand, die te 

groot is om gebruik te maken van actieve vervoerswijzen. Maar ook het openbaar vervoer is volgens 56,6% van de 

respondenten in Wallonië moeilijk bereikbaar vanuit hun woonplaats (tegenover 43,1% in Vlaanderen en 32,9% in 

Brussel). 

Respondenten in de leeftijdscategorie van actieve bevolking vonden dat de werk- of studieplaats niet gemakkelijk 

bereikbaar was met het openbaar vervoer (57,9% van de personen onder de 35 jaar en 49,2% van de personen tussen 35 

en 54 jaar). Het feit dat het openbaar vervoer vanuit de woonplaats slecht bereikbaar is, is ook een iets grotere stimulans 

voor het gebruik van de auto bij de actieve bevolking dan bij 55-plussers. 

Rijplezier lijkt een factor te zijn die vooral mannen tot autogebruik aanzet (54% tegenover 44% van de vrouwen). Het feit 

dat de auto beter te combineren is met het werk is ook een iets grotere stimulans voor mannen (47,5%) dan voor vrouwen 

(41%). Ook lijken mannen vanwege hun beroepsactiviteit de auto meer nodig te hebben dan vrouwen (31,4% van de 

mannen tegenover 23,2% van de vrouwen). 
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5.2. Aan de eigen auto toegeschreven nadelen 

Van de belangrijkste factoren die het autogebruik ontmoedigen, spant de factor verkeersproblemen zoals ongelukken en 

files de kroon. Ook andere factoren ontmoedigen autobestuurders om te rijden, zoals blijkt uit de gegevens van grafiek 

14. 

 
Grafiek 14 Perceptie van de nadelen van de eigen auto 

 

Er zijn niet veel opmerkelijke verschillen tussen de gewesten, behalve dat het gebrek aan parkeerruimte thuis in Brussel 

(44%) een meer ontmoedigende factor is dan in Vlaanderen en Wallonië, waar dit schommelt rond de 30%. 

Autogerelateerde kosten vormen een niet-verwaarloosbaar obstakel voor mensen onder de 35 jaar (39,8%). Terwijl dit 

slechts voor 21,6% van de 55-plussers geldt. 

Doorgaans zijn mannen iets minder geneigd dan vrouwen om zich te laten ontmoedigen door bepaalde autogerelateerde 

ongemakken. Dit is het geval voor de autokosten (34,1% van de mannen tegenover 28,3% van de vrouwen). Maar mannen 

lijken ook minder gevoelig te zijn voor de stress van het rijden dan vrouwen. Zo vond 39,4% van de mannen deze factor 

niet ontmoedigend, tegenover 27,9% van de vrouwen. Een soortgelijke trend kan ook worden waargenomen op het vlak 

van ongevallen. 52,3% van de mannen vindt deze factor niet ontmoedigend, tegenover slechts 42,9% van de vrouwen. 
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5.3. Aan carpooling toegeschreven voor- en nadelen 

De drie voordelen die de respondenten tot carpooling lijken aan te zetten, zijn: het delen van de autokosten, minder 

congestie en kortere reistijd, en een positief effect op het milieu. Carpooling lijkt echter vooral problemen op te leveren 

op het vlak van flexibiliteit en organisatie, aldus het respondentenpanel. De gedetailleerde antwoorden worden 

weergegeven in de grafieken 15 en 16. 

 
Grafiek 15 Perceptie van de voordelen van carpooling 

 

 
Grafiek 16 Perceptie van de nadelen van carpooling 

De voorstellen om carpooling te stimuleren die we aan de respondenten hebben voorgelegd, werden niet breed 

ondersteund (zie Grafiek 17 voor de verdeling van de keuzes). Dit kan verband houden met het lage carpoolingpercentage 

onder de respondenten van deze enquête (zie Grafiek 2, pagina 3).  
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Grafiek 17 Voorstellen om carpooling te stimuleren 
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Besluit 
Om een beleid te kunnen voeren dat milieuvriendelijkere vervoerswijzen, met name het openbaar vervoer en actieve 

vervoerswijzen, bevordert, is het noodzakelijk te weten wat mensen werkelijk stimuleert of afremt om deze 

vervoerswijzen te gebruiken. 

Zowel wat betreft trein, tram, bus als metro betreurt een zeer groot percentage van de respondenten dat deze 

vervoerswijzen niet efficiënt zijn in vergelijking met andere vervoerswijzen en dat de gewenste bestemmingen niet of 

slecht door het openbaar vervoer worden bediend. Het openbaar vervoer lijkt het onderspit te delven ten opzichte van 

de eigen auto, die als veel flexibeler en efficiënter wordt ervaren. Volgens de enquête kan men echter besluiten dat een 

toename van het aantal rechtstreekse verbindingen en een betere afstemming tussen de verschillende aanbieders van 

openbaar vervoer een positief effect zouden hebben op het gebruik ervan en dat dit de multimodaliteit zou bevorderen 

ten nadele van de eigen auto.  

De resultaten van de enquête laten ook zien dat mensen de indruk hebben dat ons openbaar vervoer te duur is, en dit 

geldt vooral voor de trein. Deze perceptie moet worden getoetst aan de realiteit van de kostprijs van het openbaar 

vervoer, om adequate en economisch realistische oplossingen voor te stellen, die een aanvulling vormen op de 

oplossingen die al werden geïmplementeerd om het belang van de bedrijfswagen voor de werkenden te verminderen. De 

enquête toonde ook aan dat de kwestie van het parkeren van auto's een aanzienlijke invloed heeft op het gebruik van het 

openbaar vervoer. Enerzijds ontmoedigt het gebrek aan parkeerplaatsen in de stations potentiële treingebruikers. 

Anderzijds moedigt het feit dat men zich geen zorgen hoeft te maken over het parkeren van de auto op de bestemming 

of over het hebben van een parkeeroplossing thuis, mensen aan om de trein, de tram of de bus te nemen. Het zou 

interessant zijn om te onderzoeken hoe het gebruik van het openbaar vervoer kan worden gestimuleerd door het 

parkeeraanbod in de stad en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer aan te passen.  

Wat de actieve vervoerswijzen (te voet en met de fiets) in onze enquête betreft, hebben we uiteraard geen invloed op de 

weersomstandigheden, die een belangrijk obstakel blijven, maar er kunnen wel oplossingen worden gevonden voor het 

onveiligheidsgevoel op de openbare weg dat de respondenten aankaarten. Meer fietsen en te voet gaan, kan worden 

gestimuleerd door de infrastructuur van wegen, fietspaden, wandelpaden, enz. te verbeteren, zodat de gebruikers alleen 

de aangename, gezonde en milieuvriendelijke aspecten onthouden die zij zelf aan deze actieve verplaatsingswijzen 

hebben toegeschreven. Zo zou het voor het merendeel van de mensen mogelijk zijn om de auto in te ruilen voor de fiets 

en verplaatsingen te voet, in ieder geval voor de korte afstanden.  

Als goedkoper en milieuvriendelijker alternatief voor de eigen auto, dat bovendien files helpt verminderen, zou carpooling 

volgens het respondentenpanel oplossingen kunnen bieden voor een aantal mobiliteitsproblemen die verband houden 

met de auto en meer in het bijzonder met het autosolisme. Dit vereist de invoering of bevordering van 

carpoolingsystemen die de drempels om te carpoolen wegnemen, zoals het gebrek aan flexibiliteit, de afhankelijkheid 

van collega's en de beperkingen en het tijdverlies bij de coördinatie. 

De via deze enquête ingewonnen percepties geven een beter beeld van wat er moet worden gedaan om de sterk 

autogerelateerde voordelen en de aan het openbaar vervoer en de actieve vervoerswijzen toegeschreven nadelen te 

compenseren. Men moet de voorwaarden scheppen om de gebruikers aan te moedigen de eigen auto geleidelijk aan in 

te ruilen voor milieuvriendelijkere vervoerswijzen en te streven naar meer collectieve en gedeelde verplaatsingen. 




