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Hoe verplaatsen we ons?

3



Waarom verplaatsen we ons met de wagen?

« De meeste trajecten hebben geen professionele doel (woon-werk
verkeer of zakenreizen).

Ongeveer 60% van de trajecten met de wagen zijn voor andere doelen
(Bijvoorbeeld, boodschappen, hobby’s, familiebezoeken, uitstappen
…). »

Studie Planbureau (BE) (uittreksel)
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Hoeveel CO2 stoot een gemiddelde modern 
benzine wagen uit?
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A : 100g/m

B : 200g/m

C : 250g/m
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Een elektrische deelwagen van Partago produceert
minder CO2 dan een deelwagen met 
verbrandingsmotor, maar hoeveel?

A : geen verschil in 
CO2

B : ongeveer de 
helft minder

C : 8 keer minder



Gedeelde mobiliteit

• Openbaar Vervoer ☺

• Fiets : Villo! – Billy – Bluebike (SNCB) 
– Uber – Swapfiets – Dott

• Step : Lime – Dott – Bolt – Voi –
Pony – Bird 

• Scooter : Wheels – Poppy - Felyx

• Wagen : Cambio – Getaround – Poppy –
Cozywheels – Wibee – Dégage –
Greenmobility - …
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Duurzame mobiliteit

→ Aanpassen van de vervoerswijze aan de afstand:
1. Te voet(1km – 12min) – met de fiets (5km tot 15km – 15 tot 40min)
2. Openbaar vervoer

• MIVB/STIB: bus 76/77, tram 39, metro Stockel/Kraainem
• De Lijn : 410,553,554,558,830 (Bxl-Noord – Leuven – Tervuren)

3. Met een motor/wagen

→ Aanpassen in functie van de last:

2 ton staal om 75kg te verplaatsen?

→Naar een gedeelte mobiliteit: 

deelwagens, scooters/fietsen/steps/… 

→ Van een verbrandingsmotor naar een elektrische motor
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Deelmobiliteit

• Bewuste mobiliteit
• Minder autogebruik. Meer fiets en te voet

• Duurzame mobiliteit en kleinere afvalberg

• Deel-economie en coöperatief

• Elektrisch rijden gekoppeld aan lokaal geproduceerde en
hernieuwbare energie (privé of coorperatief)

• Elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk
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Wat is Autodelen?
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AUTODELEN IS...

Wanneer mijn buurman klaar is, 

neem ik de auto om te winkelen. 

Daarna gebruikt iemand anders 

hem om familie te bezoeken.

Wanneer ik naar het werk ga, 

rijdt mijn collega met me mee.



AUTODELEN



Autodelen, dat is …
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Autodelen, dat is …
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Autodelen, dat is …
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Autodelen, dat is …
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Meer info
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• www.autodelen.net

• Doe de test

www.savewithcarsharing.be

http://www.autodelen.net/
http://www.savewithcarsharing.be/


Ik zoek een (tweede) auto 
om te delen

Ik heb een (tweede) auto en 
wil die delen

Heb je af en toe een (tweede) wagen 
nodig? 

Vind je een (tweede) wagen best 
duur? 

Kan je je autogebruik op voorhand 
plannen? 

Blijf je onder de 10.000 à 13.000 km 
per jaar met een (tweede) wagen?

IS AUTODELEN IETS VOOR JOU?

Staat je (tweede) wagen vaak stil? 

Vind je een wagen bezitten best duur? 

Kan je je autogebruik op voorhand 
plannen? 

Vind je het oké als iemand anders je 
wagen gebruikt? 



IS AUTODELEN IETS VOOR JOU?

DAN IS AUTODELEN IETS 
VOOR JOU!

Antwoordde je 
minstens 4 keer ja?

En wil je bijdragen aan 
een duurzame 
mobiliteit?



Hier kan het al…
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2 manieren
• Aanbeiders met eigen vloot
• Aanbeiders zonder eigen vloot (tussen particulieren)
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Initiatief
• 3de partij (Gemeente – Bedrijf - …)
• Privaat burgerinitiatief gesteund door cooperatie
• Privaat burgerinitiatief

Elektrisch?

Aanbod wagens
• Familiewagen
• “Luxe”wagen
• Bestelwagen

Ja!
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Aanbieders met eigen vloot (01/2022)





• Battmobiel
• Leasing of aankoop door particulier/bedrijf die ter beschikking stelt

• Terugverdienmodel <50%

• Min 8 dagen /maand

• andere leden betalen ifv gebruik( km/dagen)

• Ruimere keuze aan wagens (luxe, stadswagens, familiewagens)

• https://www.battmobility.be/
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• Partago
• → verzamel minstens 4 buren en schrijf je in →

https://www.partago.be/nieuwe-partago-community.html

• Renault Zoe

• Coop Formule – 750€/jaar + 0,24€/km

• Lid van cooperatief Partago of lid van cooperatief Druifkracht.

• Partago & Druifkracht→ CEDAN, delen met allen

• Leasing of groepsaankoop
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https://www.partago.be/nieuwe-partago-community.html




DELEN VAN PRIVÉWAGENS



COZYWHEELS DÉGAGE

Verschillende modellen

Ophalen bij de eigenaar

Reserveren online of bij eigenaar

Sleutel afhalen

Starten is elk moment mogelijk

Verschillende modellen, afhankelijk van 
ecoscore

Ophalen bij de eigenaar

Reserveren online, app of eigenaar

Sleutel afhalen

Om te starten moet je eerst een infosessie 
volgen



COZYWHEELS DÉGAGE

Toegang tot specifieke privéwagen, 
(bak)fiets, bestelwagen,...

Contract, administratie en 
autodeelverzekering door eigenaar

Toegang tot volledige Dégage-aanbod (ook 
fietsen)

Contract, administratie en autodeelverzekering 
door Dégage



GETAROUND

Verschillende modellen

Ophalen bij de eigenaar

Reserveren online 

Sleutel afhalen/ openen met 
smartphone



POLL
Wat zou jou weerhouden om 

je wagen te delen? 
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Hoeveel laadpalen voor elektrische auto’s 
waren er in Vlaanderen begin April 2021?

A : 400

B : 4500

C : 9000
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Enquete

https://forms.gle/3hD89Pf1qw
W48Vf58
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https://forms.gle/3hD89Pf1qwW48Vf58


Nog anders delen
• Koalift

• Autodelen met ouders voor verenigingen, school, …

• https://koalift.com/index-nl.html

• Gratis applicatie

• Mater Dei – Woluwe
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https://koalift.com/index-nl.html


Vehicle to grid
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Vragen?

51



• https://www.facebook.com/events/192547239415611/

• https://www.druifkracht.be/elektrische-deelauto-iets-voor-jou/
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https://www.facebook.com/events/192547239415611/
https://www.druifkracht.be/elektrische-deelauto-iets-voor-jou/

