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Verslag 1e Mobiliteitsforum VVR Gent

Op 13 februari 2020 vond in het Marriott-hotel in Gent, het allereerste Mobiliteitsforum plaats voor
de Vervoerregio Gent.  Met ruim 130 ingeschreven deelnemers, vertegenwoordigers van een brede
groep van stakeholders gaande van regionale en lokale overheden, het middenveld tot aanbieders
van mobiliteitsoplossingen, is daarmee de formele start genomen richting de opmaak van het
Regionaal Mobiliteitsplan voor deze regio.

Dit forum kende een meervoudige doelstelling: (1) het informeren van stakeholders over het concept
basisbereikbaarheid, het oprichten van 15 vervoerregio’s in Vlaanderen, kernbegrippen zoals
combimobiliteit, synchromodaliteit en mobipunten, de rol en het belang van een Regionaal
Mobiliteitsplan, etc., (2) het capteren van onderzoeksvragen, visies, inhoudelijke en procesmatige
verwachtingen, bezorgdheden en mogelijke doelen en ambities voor de regio en (3) het mobiliseren
van deze stakeholders voor verdere deelname aan het participatieproces.

Na de heldere, to-the-point inleiding door Hannelore Deblaere (Departement MOW van de Vlaamse
overheid), ambtelijk van de Vervoerregioraad Gent, verspreidden de stakeholders zich over 6
verschillende ‘reflectiekamers’ waarin – in telkens 2 sessies - uiteenlopende topics grondig zijn
aangesneden die van belang zullen zijn voor het toekomstige mobiliteitsplan.

Uitkomsten en inzichten van het 1e mobiliteitsforum

Dit document is een weerslag van de meningen en stellingen van deelnemers en facilitatoren in de
verschillende reflectiekamers en moet dus niet worden beschouwd als een gedragen visie van de
vervoerregio.

Reflectiekamer “Combimobiliteit”

Eén van de centrale concepten van het Vlaamse mobiliteitsbeleid is combimobiliteit, het combineren
van verschillende vormen van mobiliteit/vervoermiddelen om van punt A naar punt B te gaan.  Door
zogenoemde mobipunten (knooppunten van vervoermogelijkheden) moeten reizigers gemakkelijk
kunnen overstappen van het ene vervoermiddel op het andere.  Een zo goed en uitgebreid mogelijke
toepassing van combimobiliteit zal ook in deze vervoerregio cruciaal zijn, en dus mocht dit thema niet
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ontbreken op dit Mobiliteitsforum.   Maar hoe kijken stakeholders hier tegenaan?  Welke visies en
standpunten overheersen daarbij?  Welke vraagstukken moeten een antwoord krijgen?

Om dit te achterhalen is in deze reflectiekamer, onder begeleiding van Peter de Greef (Levuur), Kim
Proost (SWECO) en Liesbet Bockstaele (De Lijn), een geanimeerd stellingenspel gehouden.  De circa
60 deelnemers zijn daarbij telkens bewust uitgenodigd om een gepolariseerde positie in te nemen.
De meeste deelnemers zochten tijdens de daaropvolgende dialogen de nuance op.

Met een voetgangersvriendelijke herinrichting van kernen en mobipunten zullen mensen ‘te voet
gaan’ mogelijk terug als een natuurlijke manier van zich verplaatsen zien.  De mogelijkheid daartoe
houdt niet alleen een definitorische kwestie in (wat wordt verstaan onder ‘een kern’: een woonkern,
een kern van activiteiten, … ?), maar is ook afhankelijk van de stedelijkheid, de toegankelijkheid (van
de voetpaden) en het soort van kern.  Factoren die ook zullen meespelen bij de concrete uitwerking
van zo’n herinrichting zijn veiligheid voor de voetgangers, de aanwezigheid van voorzieningen op
wandelafstand en de verblijfskwaliteit van de mobipunten.  Maar naast deze ‘hardware’ factoren zal
dit ook gepaard moeten gaan met een structurele gedragswijziging.

Het fietsgebruik in de vervoerregio Gent is al hoog, maar kan zeker nog sterk stijgen wanneer kernen
op een zodanige manier verbonden worden dat autogebruik niet langer de ‘default keuze’ is.  Dit is
weliswaar ook een kwestie van gedragsverandering, iets wat niet afdwingbaar is maar wel van kleins
af aan kan gestimuleerd worden.  Fietsen is ook niet voor iedereen mogelijk (vb. ouderen of personen
met een mentale beperking), en op vandaag niet altijd even comfortabel, plezierig of veilig.  Kijk maar
naar hoe het is om grotere kernen zoals het centrum van Gent, binnen te rijden met de fiets.

In de vervoerregio Gent zijn ook fietsdeelsystemen een trend.  Een vaak gemaakt onderscheid tussen
dergelijke systemen is enerzijds ‘station-based’ (de fiets wordt afgehaald en teruggebracht naar
dezelfde standplaats) en ‘free-floating’ (de fiets mag in een bepaalde zone achtergelaten worden).
Beiden hebben hun voor- en nadelen.  Een ‘station-based’ systeem doet een nadrukkelijk appel op de
verantwoordelijkheid van de fietsgebruiker, is eenvoudiger te organiseren en biedt een zekere
garantie en duidelijkheid over de beschikbaarheid van een fiets.  Met een ‘free-floating’ systeem heb
je dan weer het voordeel dat meerdere gebruikers op eenzelfde dag een bepaalde fiets gebruiken,
waardoor minder fietsen nodig zijn.  Een belangrijke spelregel in een dergelijk systeem is dat de fiets
niet om het even waar mag achtergelaten worden, zoals bijvoorbeeld wel het geval is in een aantal
steden die voorzien in deelstepsystemen met alle gevolgen van dien.  Ongeacht is het van belang een
onderscheid te maken tussen de first-mile en de last mile en het inzetten van dergelijke systemen in
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stedelijk of landelijk gebied.  Het gekozen systeem moet dus aangepast zijn aan de omgeving en
aansluiten bij de doelstellingen van de verwachte gebruikers.

Valt de grootste winst bij het verbeteren van het OV-aanbod te halen uit een hogere frequentie, een
betere doorstroming, meer vervoer op maat of een tariefintegratie?  Voor elk van deze keuze-opties
valt wel iets te zeggen, maar in wezen moet het een zichzelf versterkend ‘en-en’ verhaal zijn in plaats
van een ‘of-of’.  Verschillende aspecten zijn daarbij van belang:

× het verschil tussen buitengebieden en steden wanneer gestreefd wordt naar een hogere
frequentie van het OV

× bij een hogere commerciële snelheid van openbaar vervoer dankzij een betere doorstroming
moet ook de factor overstaptijd meegenomen worden

× vervoer op maat is meer dan belbussen alleen, en kan voorwerp zijn van technologische
innovatie.  Het biedt mogelijkheden om buitengebieden beter bereikbaar te maken.  Punten van
aandacht zijn het zorgen voor de nodige afstemming van de dienstregeling op de schooluren en
verbindingen naar voorzieningen

× bij tariefintegratie wordt bij voorkeur toegewerkt naar een hubsysteem met aangepaste tarieven
waardoor de totale kostprijs kan dalen en OV ‘concurrentieel’ wordt ten opzichte van de auto.
Dit mits ook hier rekening wordt gehouden met de factor ‘overstaptijd’.

Maar men ziet nog andere mogelijkheden om het OV-aanbod te verbeteren:

× spelen met de amplitude, het verschil tussen het begin- en het einduur waarop OV is voorzien
(cf. ploegensystemen bij bedrijven, vrije tijd, evenementen)

× tarifering (concurrentiële kostprijsbepaling en dus niet enkel tariefintegratie).

Zijn veilige en comfortabele fietsstallingen aan mobipunten een (sterke) hefboom voor meergebruik
van het openbaar vervoer?  Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig, onder meer omdat het
gebruik van de fiets nog geen voordehandliggende keuze is net zo min als het gebruik van het OV zélf.
Meer heil wordt verwacht van gedragsverandering en inzetten op de verbetering van het OV-aanbod
(zie hoger).

Mobipunten nemen een centrale rol in in het concept basisbereikbaarheid, een plaats waar er een
concentratie is van verschillende vervoersmodi.  Moet een dergelijk mobipunt voorzien worden in
elke kern?  Het antwoord hierop is ook hier deels een definitorische kwestie: wat is een kern?  Er
moet bij de uitwerking ervan sowieso een minimumstandaard bepaald worden voor een dergelijk
mobipunt, wil men vermijden dat het begrip al op voorhand uitgehold wordt.  De realisatie is bij
voorkeur maatwerk waarbij ingespeeld wordt op ruimtelijke mogelijkheden, de aanwezigheid van
attractiepolen en voldoende vraagpotentieel.  Wat dat laatste betreft, mag niet vergeten worden dat
aanbod ook vraag kan creëren.  Bijkomende onderzoeksvraag die rond dit vraagstuk oppopt is: kan
voor verschillende kernen samen op een slimme wijze een mobipunt gekozen worden?  ‘In de kern’ is
overigens verschillend van ‘dichtbij een kern’.

Park- en ride voorzieningen worden bij voorkeur zowel verspreid en dicht bij de woonkernen rond
Gent aangelegd als direct aan de rand van de R4.  Dicht bij de woonkernen maakt het makkelijk de
overstap te maken van te voet of per fiets, beperkt het aantal voertuigkilometers en biedt kansen om
auto’s uit de wijk te halen.  Op voorwaarde van een goed aansluitend OV-aanbod, kan er zo ingezet
worden op de vertrekpunten (de herkomst van het vervoer).  Dergelijke voorzieningen aan de rand
van de R4 laten dan weer meer centralisatie toe en leiden tot minder vervoer in de woongebieden.

Ongeacht de locatie moeten park- en ride voorzieningen erop gericht zijn het aantal verplaatsingen
te verminderen en de omgeving van verplaatsingsdruk te ontlasten.  Een belangrijke voorwaarde is,
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naast voldoende kritische massa, voldoende capaciteit met realtime monitoring zodat onnodig
omrijden vermeden wordt.  Aan dergelijke voorzieningen kan ook carpoolen gekoppeld worden.

Iedereen is altijd eerst een voetganger.  Voor een duurzame modal split zit er nog heel wat rek in het
fietsgebruik; zo valt er nog veel winst te boeken bij kinderen en jeugd en is de veelzijdigheid van het
vervoermiddel (bakfiets, speedpedelec, gewone fiets, … ) een belangrijke troef.  E-fietsen maken het
mogelijk grotere afstanden te overbruggen.  Afstanden van 5-10-15 km maken de overstap van auto
naar fietsgebruik haalbaar.  Het openbaar vervoer is er voor iedereen; iedereen moet hier op kunnen
terugvallen en het is een belangrijk middel voor inclusiviteit.  Een goede aansluiting met mobipunten
is evident en nodig.  Een dergelijk mobipunt biedt ook kansen tot carpoolen.

Een ambitieus plan voor de fiets en het openbaar vervoer kan en mag minder vrijheden voor de auto
inhouden (o.a. door circulatiemogelijkheden, parkeerbeleid).  Tegelijkertijd moet men er zich bewust
van zijn dat sommigen niet zonder auto kunnen willen zij kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het is vooral een kwestie van het vergroten van de keuzemogelijkheden.

Tot slot stelde deze reflectiekamer het volgende scherp voor het succes van combimobiliteit, als
centrale factor in het toekomstige Regionale Mobiliteitsplan voor de vervoerregio:

× Er moet een duidelijke visie zijn op combimobiliteit

× Combimobiliteit is een andere manier van kijken naar verplaatsingen en zal dus een
mentaliteitswijziging vragen en teweeg brengen.  Flankerend beleid is daarvoor nodig

× Het introduceren en toepassen van combimobiliteit zal financiële investeringen vergen, die best
billijk verdeeld worden

× Bij de ontwikkeling van combimobiliteit kan aandacht voor inclusiviteit (“voor iedereen”) zorgen
voor een sterke kwaliteit van de mobiliteit.

Reflectiekamer “Steenwegen in de Vervoerregio Gent”

Deze boeiende reflectiekamer werd begeleid door Caroline Maes (De Lijn) en Tim Scheirs (Veneco,
een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent dat onder andere werkt
op beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid, woonbeleid en mobiliteit).
De focus lag hier op de doorstromingsproblematiek die De Lijn dagdagelijks ondervindt, in hoofdzaak
op de steenwegen (de belangrijkste verkeersassen in de regio) en wat mogelijke dan wel wenselijke
wegprofielen zouden kunnen zijn om deze te remediëren.

Vanuit deze probleemschets en de daarbij horende knelpuntenkaart bleek al snel consensus tussen
de deelnemers om aan het Regionaal Mobiliteitsplan meteen doortastende keuzes te koppelen over
de toekomstige rol van de steenwegen.

Bij het beoordelen van de aangebrachte inspirerende voorbeelden bleek een voorkeur voor
wegprofielen die zich inschalen binnen een stedelijke of drukkere omgeving.  Snelweg-achtige
profielen met een sterke opdeling van de verschillende modi hadden duidelijk minder animo.  Een
vlottere doorstroming mag voor de deelnemers overigens niet gepaard gaan met een verhoging van
de barrièrewerking van de steenweg.  Technologische evoluties zoals de trambus kunnen in
afwachting van een dure en tijdrovende investeringen misschien al soelaas bieden op korte termijn.

Pragmatiek moet voorop staan bij het zoeken naar oplossingen voor de doorstromingsproblematiek:
het opheffen van een parkeerstrook ten behoeve van een vrije busbaan, groene golf, etc..
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Tot slot werd vanuit Veneco een pleidooi gevoerd om het (historische) grid van steenwegen en de
meer recente wegencategorisering aan te grijpen als een opportuniteit om deze structuren een
volwaardige rol te laten spelen in het toekomstige mobiliteitsbeleid voor de vervoerregio.  En ze dus
niet langer te zien als een noodzakelijk kwaad ten behoeve van een vlotte auto-doorstroming.

Ook de vertegenwoordiger van De Lijn onderschreef dat het schoentje niet zozeer knelt bij de
beleidsvisie, maar wel bij de concrete vertaling van – meer in het bijzonder - de wegcategorie
‘secundair type III’, naar een concreet uitvoeringsproject.  Daar botst men nog op ideefixen: “Het is te
drastisch”, “Dit zal ten koste gaan van een vlotte auto-doorstroming”, “Fietsers horen niet thuis op
steenwegen” en ‘”Binnen een Vlaamse context is er geen ruimte voor alternatieve wegprofielen”.  Die
laatste bijvoorbeeld is opvallend omdat de meeste steenwegen wel degelijk over een voldoende
breed profiel beschikken.

Reflectiekamer “SWOT-analyse Vervoerregio Gent”

Deze reflectiekamer, gefaciliteerd door Oscar Vercleyen (SWECO) en Jiska Gysels (BUUR), nodigde de
deelnemers uit zich te buigen over de pre-resultaten van een sterkte-zwakte analyse van de
vervoerregio Gent.

Deze pre-resultaten werden in het begin van de sessie aan de deelnemers toegelicht onder de vorm
van synthesekaarten voor respectievelijk fiets, openbaar vervoer, knooppunten en weg.  Geplaatst in
de rol van ‘eindredacteur’ werden kleine groepjes van deelnemers uitgedaagd om een vooraf
uitgeschreven magazine-artikel rond deze synthesekaarten bij te sturen, aan te passen, te verrijken …
op basis van de volgende criteria:

1. sluit het artikel voldoende aan op de kaart en op jullie eigen ervaringen in de regio?

2. legt het artikel de juiste accenten of onderzoeksvragen voor?

3. worden in het artikel bepaalde zaken over het hoofd gezien?

Deze redactionele oefening genereerde de volgende inzichten:
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Fiets
Het momentum om vervoerregio om te vormen naar een echte fietsregio moet aangegrepen
worden.  Het bedenken, ontwerpen, uitbouwen en aanleggen van een doordacht, vraaggericht,
gelaagd en sterk fietsnetwerk is daarin prioritair.  Zowel doordachte circulatiemaatregelen binnen
een stedelijke context als de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur die de verbinding tussen
kernen onderling en attractiepolen en voorzieningen maken, zijn van groot belang bij de uitbouw van
het gehele fietsnetwerk van de regio.  Het ontwerp moet in functie staan van combimobiliteit, met
gepaste aandacht voor goede aantakkingen met zowel trein- als busassen.

Het moet gepaste fietsverbindingen voorzien tussen kernen, attractiepolen, magneten en
voorzieningen op maat van hun grootte en het potentieel van de werkelijke vervoersvraag.  Delen
van het functioneel net waar weinig vraag voor is en niet onderbouwd worden door voldoende hoge
verplaatsingsrelaties, worden beter in het recreatieve net opgenomen.

Fietsroutes zijn op maat van verschillende fietssnelheden.  Fietssnelwegen zijn 100% conflictvrij.

De verantwoordelijkheid over het ontwerpen en aanleggen van het fietsnetwerk en de fietspaden is
nu erg gefragmenteerd, want ligt bij verschillende overheidsinstanties.  Die moeten nu samenwerken
aan één omvattend en geïntegreerd verhaal.  De vervoerregio(raad) moet daarin een coördinerende
rol spelen.  Daarbij dient ingezet te worden op de verhoging van de verkeersveiligheid, de kwaliteit
(staat en inrichting) en het comfort van fietsroutes.

Dat alles moet gepaard gaan met een sterk, ambitieus en positief communicatieverhaal: de Gentse
vervoerregio is een/dé fietsregio bij uitstek.
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Openbaar vervoer
Het is nu het moment om maximaal in te zetten op ambitieuze transities naar een bereikbare,
leefbare en inclusieve regio!  Het OV-netwerk moet daartoe een dragende hoofdrol opnemen.

Op basis van de vervoersvraag en het potentieel moet een gelaagd, leesbaar en hoogwaardig OV-
netwerk ontworpen en uitgebouwd worden.  Daartoe wordt gevraagd volop in te zetten op een sterk
uitgebouwd voorstadstreinnetwerk als hoofdstructuur binnen het gelaagd OV-netwerk, desgevallend
inspelend op het potentieel van het (her)openen van extra treinstations.  Ook van buslijnen kunnen
sterke tramlijnen gemaakt worden in het OV-netwerk.  Het ontwerp van dit netwerk moet in functie
staan van combimobiliteit.  Dit veronderstelt goede aantakkingen van zowel trein- als busassen met
(deel)fietsnetwerk en andere modi, samen met het wegwerken van doorstromingsknelpunten door
maatregelen als vrije busbanen en verkeerslichtenregeling aan kruispunten.

Er dient maximaal ingezet te worden op het wegwerken van spoorcapaciteitsknelpunten.
Infrastructurele ingrepen zijn noodzakelijk om treinbedieningen met een hogere frequentie en
reistijd te kunnen voorzien.  Thans niet-geëlektrificeerde treinlijnen hoeven dit niet per sé te worden;
waterstoftreinen kunnen hier immers ook soelaas bieden.

Niet alleen radiale verbindingen naar Gent moeten versterkt worden, maar ook tangentiële
verbindingen tussenin buurgemeenten zoals Merelbeke en Zwijnaarde in het zuiden van Gent.
Verder moeten niet alleen verbindingen binnen de regio, maar ook die naar kernen en attractiepolen
buiten de regio opgewaardeerd worden, uiteraard voor zover het potentieel voldoende hoog is.

Men verwacht dat mensen in meer vervoerarme gebieden ook kunnen aantakken op een sterk OV-
net.  Inclusiviteit moet sowieso een absolute prioriteit zijn, met maximaal toegankelijke stations en
haltes voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

De relatie tussen het noorden van de regio met Zeeland is erg belangrijk.  Goed functioneel vervoer
naar de haven en andere tewerkstellingspolen dient uitgewerkt.  Collectief werknemersvervoer kan
hier een goed onderdeel van vormen.

Ondanks vele knelpunten van het OV-netwerk in de vervoerregio ging de focus van de aanwezigen
toch hoofdzakelijk naar het zoeken naar concrete en toekomstgerichte oplossingen; én dat voor
regionale – en dus niet enkel lokale – problemen!  Stakeholders willen ook hier het momentum
duidelijk aangrijpen.  Ze zijn er zich ten volle van bewust dat samenwerking tussen gemeenten,
partners en stakeholders absoluut noodzakelijk is om ambities waar te maken.

Knooppunten
Er wordt sterk uitgegaan van het huidige net.  Om knooppunten echt functioneel te laten zijn, is er
vooral nood aan vervoer náár deze knooppunten.  De knooppunten zijn nu voornamelijk gebaseerd
op treinstations.  Komen deze wel overeen met de realiteit van de verplaatsingen?  Door het
toevoegen van magneten en/of attractiepolen kan realiteit en aanbod beter op elkaar worden
afgestemd.  Het is belang dat deze knooppunten op maat van de vervoerregio worden uitgebouwd.

Het wegennet is nu van groot belang, hoe kan openbaar vervoer en vervoer op maat hier een
voldoende alternatief voor bieden?

Deelwagens zijn slechts een deel van een duurzame oplossing en niet geschikt voor de brede
bevolking (ouderen, mensen met een beperking...).

Er moet een goede én realistische afstemming gebeuren voor het openbaar vervoer, zoals trein en
bus. “Kunnen deze ook ’s avonds worden ingezet?” is één van de vragen die concreet leeft.



20200316_verslag 1e Mobiliteitsforum VVR Gent

Weg
De wagen geldt (helaas nog steeds) als summum van vrijheid: het is daarom niet evident om hier
volwaardige alternatieven voor te vinden.  Bovendien wordt het OV verder afgebouwd: hoe kan het
discours van rendabiliteit gecounterd worden door mee(r) de focus te leggen op vervoersvraag en -
potentieel?

Mobiliteit is eigenlijk een verhaal op schaal van de regio; problematieken zoals fijn stof moeten altijd
vanuit de gemeentes zelf worden opgelost, terwijl de oorzaak niet bij hen ligt.

Net als voor het item ‘Knooppunten’, zijn de aanwezige stakeholders het er alvast over eens dat het
huidige momentum moet aangegrepen worden om over de grenzen van de eigen invloedssfeer heen
te kijken en met elkaar af te stemmen op maat van de vervoerregio Gent.  Dit geldt ook voor de
verschillende wegeniswerken en initiatieven.  Is het vooropstellen van informatieplicht voor ieder die
gebaat/hinder kan ondervinden, een mogelijk te bewandelen piste?

Reflectiekamer “Gedragsverandering”

Het Regionaal Mobiliteitsplan voor de VVR Gent mag zich niet beperken tot infrastructurele
componenten (‘hardware’); toewerken naar duurzame mobiliteit en naar de streefdoelen op het vlak
van modal shift/modal split vergt ook een structurele mentaliteits- en gedragsverandering.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek focust zich op de verschuiving van mobiliteitspatronen naar
deze noodzakelijke gedragsverandering.  Daarin vindt ‘nudging’ (slimme technieken om met ‘een
klein duwtje in de rug’ gewenst mobiliteitsgedrag te bevorderen) in toenemende mate vruchtbare
grond.  De reflectiekamer ‘Gedragsverandering’ gefaciliteerd door Kris Debisschop (Levuur), Lander
Van Hove (SWECO) en Katia Rottiers (MOW), stelde om die reden het co-creatief ontwerpen van
mogelijke ‘nudges’ voor de VVR centraal.

Op basis van een evidence based methode van paarsgewijze vergelijkingen van een 60-tal concrete
ideeën voor nudges ontworpen door de in totaal 30 deelnemers, zijn er finaal 3 daarvan
geselecteerd.  Het gaat om nudges die een sterk draagvlak bleken te hebben én voldoen aan de
volgende ontwerpregels: (1) gericht op een andere mobiliteitskeuze of combimobiliteit, (2)
implementatie niet afhankelijk van belangrijke overheidsmaatregelen, (3) relatief snel realiseerbaar,
zonder al teveel kosten, (4) aantoonbare relevantie voor de VVR Gent en (5) nog onbestaande,
althans niet op VVR-niveau.
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De winnende nudges zijn:

1. Maak een kaart met snelheidscirkels; dat kan per kern of per vervoerregio.  Uit die cirkels
moet blijken met welke vervoersmodus het snelst (en met de laagste kost) de kern bereikt

2. Wie naar de gemeente komt met de fiets, hoeft niet te wachten, wie met de auto komt wél
(die krijgt pas een uitrijticket na wachten; slagboom zonder ticket gaat niet open)

3. Gratis weekendticket voor de trein bij 100 dagen gebruik van de fietsenstalling aan het
treinstation

Ook andere ideeën kregen veel bijval zoals:

× Carpool/Mobiliteitsapp op maat van de vervoerregio, waarin alle bestaande initiatieven worden
gebundeld

× Wie de eigen wagen, als particulier, ter beschikking stelt van een autodeelsysteem (type
SnappCar), krijgt (voor een aantal dagen) een leasefiets in ruil.

Reflectiekamer “Ruimte en mobiliteit”

Ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn een bron van vele onderlinge spanningsvelden.  Het doel van
deze reflectiekamer, onder begeleiding van Ward Ronse (BUUR) en Ignaas Claeys (MOW), was dan
ook om aan de hand van voorbeeldcases, gerichte input te verzamelen van het aanwezige publiek
voor hoe in de vervoerregio om te gaan met deze spanningsvelden.  De gebrachte cases legden de
basis voor enkele mind opening dialogen met en tussen de deelnemers, ondersteund door
zogenoemde mini-meetings.  De volgende inhoudelijke thema’s bleken daarin centraal te komen
staan:

1. In welke mate moet mobiliteit ruimte sturen?  Kan het mobiliteitsplan een drager worden van
ons ruimtelijk beleid?

2. De vervoerregio Gent is een zeer diverse regio, zeker op ruimtelijk vlak.  Hoe rekening houden
met stad én buitengebied?  Het stedelijk verhaal zal immers anders moeten zijn dan het
mobiliteitsverhaal op het platteland

3. Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied: hoe houden we de kernen leefbaar?

4. Wat doen we met onze industrieterreinen?  Inzetten op duurzaam woon-werkverkeer?  Of
inzetten op minimale hinder door vrachtverkeer?

5. Baanwinkelproblematiek: hier is iedereen van de nadelen overtuigd. Hoe komt het toch dat we
dit fenomeen niet kunnen terugdringen?

Doorheen de dialogen viel ook (veel) frustratie en emotionaliteit te noteren:  heel wat gemeenten
voelen zich bijvoorbeeld gefnuikt in hun sterke ruimtelijke ambities door maatregelen en decreten
vanuit de Vlaamse overheid;  met het Gewestplan zijn volgens deelnemers, alle ruimtelijke
problemen begonnen, terwijl het nieuwe Instrumentendecreet het schrappen van
woon(uitbreidings)gebieden onhaalbaar duur zou maken (cf. Evergem en Nazareth).
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Uit deze reflectiekamer valt te leren dat het Regionaal Mobiliteitsplan inderdaad één van de dragers
moet worden van het ruimtelijk beleid; weliswaar niet de enige dragende of sturende factor (cf.
landbouw, natuur, erfgoed, …) maar wel een factor met voldoende gewicht bijvoorbeeld door het
inrichten van mobipunten.  Op dit moment blijkt er echter weinig vertrouwen te zijn in zo’n plan als
ruimtelijk instrument, vanuit het vermoeden van te weinig beslissingsrecht en de vooralsnog
onduidelijke relatie tussen het lokale en het provinciale ruimtelijk beleid.  Hier moet ook opgemerkt
worden dat blijvende afstemming nodig zal zijn met het door de provincie Oost-Vlaanderen
doorlopen proces voor het opstellen van haar ruimtelijk beleidsplan.

Toch liggen de verwachtingen ten aanzien van het Regionaal Mobiliteitsplan hoog: het plan moét
zeer ambitieus durven zijn.  Tegen 2050 kan de mobiliteit er namelijk heel anders uitzien; volgens de
deelnemers moet precies daarom het plan aangegrepen worden om de ambities hoog te stellen.
Ruimtelijk beleid ressorteer haar effect zeer traag.  Maar dat denken op lange termijn, wil absoluut
niet zeggen dat er niks kan gebeuren op korte termijn.

Reflectiekamer “Logistiek”

In deze reflectiekamer, begeleid door Yves Goossens (Rebel) en Jan Vanmarsnille (De Vlaamse
Waterweg), ging de focus naar de uitdieping van knelpunten en opportuniteiten van de vervoerregio
op logistiek vlak, initieel geïdentificeerd door de Logistieke Werkgroep verbonden aan het Regionaal
Mobiliteitsplan.

De problematiek van het vrachtverkeer doorheen de woonkernen en het vrachtwagen parkeren leeft
sterk in de vervoerregio.  De aanwezige spoorinfrastructuur vertoont belangrijke missing links.  Het
feit dat beslissingen rond investeringen in spoorinfrastructuur op federaal niveau genomen worden,
maakt dat het wegwerken van de pijnpunten teveel tijd in beslag neemt.  Inzetten op modal shift
betekent meer dan inzetten op infrastructuur.  Er is ook nood aan een mental shift.  Om deze te
initiëren moet mogelijk (tijdelijk) ingegrepen worden in de prijszetting (transport over de weg blijft
goedkoper dan multimodaal transport, vooral omwille van extra overslagkost).

Verder werd het belang bevestigd van de volgende thema’s die al eerder geïdentificeerd waren door
de Logistieke Werkgroep:

× het belang van een goed locatiebeleid om op termijn werk te kunnen maken van een betere
modale verdeling,
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× hoe sterk we ook inzetten op een modal shift, vervoer over de weg zal altijd nodig blijven. De
regio wordt vooral geconfronteerd met vrachtverkeer door kernen en vrachtwagen parkeren. Dit
zijn voordehand iggende onderwerpen om op het niveau van de vervoerregio op te nemen

× de vervoerregio heeft ook baat bij een beleid rond stadsdistributie, hoewel dit op het eerste
zicht een lokaal thema lijkt.

Verschillende aangehaalde voorbeelden toonden andermaal het belang en de noodzaak aan van een
constructieve samenwerking op lokaal, regionaal, Vlaams en federaal niveau, waarbij elk niveau zich
naar waarde geschat voelt, haar verantwoordelijkheid neemt én gemaakte engagementen nakomt.
Zo bijvoorbeeld rond de Scheldekruising ter hoogte van Wetteren: die brug is aan vervanging toe,
maar laat op zich wachten.  De buurgemeenten voeren zonder afdoend overleg beperkingen in op de
overige bruggen in de regio, waardoor al het vrachtverkeer richting Wetteren wordt gestuurd.
Vanuit een ruimer perspectief beschouwd geeft dit verder ook aan dat er nog grote stappen moeten
gezet worden in het verzamelen en uitwisselen van informatie en data.  Op dit moment is er zeer
weinig data beschikbaar, wat het onderbouwen van beleid en het nemen van gerichte maatregelen
bemoeilijkt.

De gemeenten onderschatten hun eigen rol en impact op het parkeerbeleid op grondgebied, vooral
in het nemen van gedrag sturende maatregelen zoals het voorzien van een goed uitgeruste parking
op een goed gelegen locatie.  Daar is nog ruimte voor verbetering en actie.  Dit vraagt niet alleen
inzicht in de kosten van een dergelijke investering, maar ook in de baten ervan.

Opvallend en verheugend was om vast te stellen dat de aanwezige (weg)transportsector (Febetra,
TLV) ook zelf sterk nadenken over maatregelen om de modal shift te stimuleren.  Het aspect CO2-
emissies werd door de sector veel nadrukkelijker en als meest prioritair op tafel gelegd dan tot dan
toe in de Logistieke Werkgroep.  Tegelijkertijd werd ervoor gepleit om het thema ‘logistiek’ op
Vlaams niveau te behandelen, om te voorkomen dat het beleid per regio te sterk gaat verschillen,
waardoor de sterke logistieke positie van Vlaanderen (deels) teniet wordt gedaan.

Slotbeschouwingen

In het korte, laatste luik van dit 1ste Mobiliteitsforum werd ruimte gemaakt voor synthese; wat komt
er bovendrijven en welke kernbegrippen komen op dit moment centraal te staan?
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Het blijkt vooral te gaan over:

× samenwerking

× ruimtelijke ordening

× mobipunten

× modal shift

× performantie

× doorstroming

× budgetten.

Zonder een voorafname te willen doen van de uiteindelijke mobiliteitsambities voor de Vervoerregio
Gent, werden de stakeholders tevens gevraagd mogelijke ambities te ordenen en prioriteren:

De focus van de vervoerregio zou voor hen duidelijk op bereikbaarheid en (klimaat)gezondheid
moeten liggen, in veel minder mate op innovatie.  ‘Inclusiviteit’ als maatschappelijk thema bleek
daarbij vrijwel even zwaar te wegen als ‘leefkwaliteit’.

Verder gaven de deelnemers aan het Forum nog tal van onderzoeksvragen mee aan het consortium
verantwoordelijk voor de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan.  De inhoud ervan (en hun latere
antwoorden) kan daarbij gezien worden als kaderstellend.  Een kleine bloemlezing in willekeurige
volgorde, zonder daarbij exhaustief te willen zijn:

1. Welke vervoerscombinaties zijn er te maken binnen de regio, welke visie ontwikkelen we
daarvoor en hoe gaan we die promoten?

2. Hoe (gewestelijke) ruimtelijke ordening integreren met mobiliteit?
3. Hoe een breder platform creëren die de diverse vervoerregio’s verbindt op specifieke thema’s

zoals zwaar vervoer, speedpedelecs, venstertijden etc.?
4. Is men bereid de samenstelling van de vervoerregio te herzien wanneer deze niet optimaal

blijkt te zijn?
5. Hoe efficiëntie en toegankelijkheid met elkaar verzoenen?  Zijn hier (nieuwe) modellen voor

te bedenken die de economische/maatschappelijke rendabiliteit van verschillende pistes in
kaart brengen?  Zorg voor de gepaste socio-economische benadering en onderbouwing!

6. Waar kunnen we alternatieve financiering vinden?  Ook voor wat betreft vervoer op maat?
7. Welke kernen kunnen versterkt worden en welke niet?
8. Wat zou de impact zijn van de realisatie van parkeertorens waar vlot kan overgestapt

worden op trein-tram-bus?
9. Wat drijft de mens om over te schakelen op een alternatieve, meer duurzame

vervoersmodus?
10. Hoe vermijden dat mobiliteitsproblemen gewoon worden verschoven?
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11. Hoe steenwegen met baanwinkels omarmen tot performante OV-assen?
12. Wat zijn mogelijke oplossingen voor verkeerd/ongewenst parkeren van vrachtwagens in

woonwijken?
13. Waar worden de mobipunten (personen/vervoer) het best ingericht?
14. Breng ook verplaatsingen van recreatieve aard (sportclubs, dagjestoeristen, etc.) in kaart en

neem ze mee!
15. Zijn de latere doelstellingen voor de regio een meerwaarde voor alle gemeenten, en dus niet

alleen voor de (hele) grote steden?

Het was voor iedereen, de Voorzitter van de Vervoerregio Gent (Filip Watteeuw, Groen) en de
algemene coördinator van dit Forum en het onderzoeksconsortium (Stien Van Rompuy, SWECO) in
het bijzonder, zeer verheugend vast te stellen hoe dynamisch, positief, energiek, oplossingsgericht,
samenwerkingsgericht, regionaal denkend en ambitieus de aanwezige stakeholders zich opstelden.

Dit doet alvast het allerbeste verhopen voor het verdere plan- en participatieproces voor de opmaak
van het Regionaal Mobiliteitsplan.
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