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Samenvatting
Deze dialoog start met een historisch perspectief op de 
wisselwerking tussen verstedelijking en transport, en kijkt 
vervolgens naar de manier waarop de kenmerken van ver-
plaatsingen variëren doorheen de ruimte. Ook wordt een 
overzicht gegeven van de impact van het transportsysteem 
op mens en milieu. Vervolgens wordt geargumenteerd dat 
duurzame mobiliteit niet enkel gaat over het minimalise-
ren van de negatieve impact, maar ook over de bijdrage die 
mobiliteit levert aan de kwaliteit van het leven, door leven-
digheid toe te voegen aan straten en ontmoetingsplekken, 
en het zich verplaatsen tot een ontspannende, zinvolle en 
aangename activiteit te maken. Tot slot wordt ingegaan op 
de rol die de ruimtelijke ordening kan spelen in het bevor-
deren van meer duurzame vormen van mobiliteit, en wordt 
het concept bereikbaarheid uitgelegd.

transportgeografIe	en	verstedelIjkIng:	
een	hIstorIsche	blIk

Leerkracht Goeiemiddag, hier zijn we weer voor ons we-
kelijks uurtje aardrijkskunde. Heeft iedereen 
haar of zijn voorbereiding gemaakt?

LeerLInGen Tuurlijk.

Leerkracht Zeer goed, ik had niet anders verwacht. We 
gaan het vandaag dus hebben over transport-
geografie en duurzame mobiliteit. Ik stel voor 
dat we beginnen bij het groepje dat naar de 
geschiedenis zou kijken. Wat hebben jullie 
zoal gevonden?

LeerLInG A Ik heb dit boek over transportgeografie gevon-
den in de boekenkast van m’n grootouders, 
het dateert uit 1946 en het staat vol voorbeel-
den van vervoermiddelen uit de hele wereld.1 

Zowel een koets uit Polen, een draagstoel uit 
Madagaskar, een paardentram uit Algerije, als 

auto’s en bussen op Fifth Avenue in New York 
staan er in afgebeeld.

Leerkracht Zeer interessant. Kijk, dit boek illustreert 
mooi dat de geografie vroeger heel beschrij-
vend was, en dat aardrijkskunde sterk in het 
teken stond van het kolonialisme. De ontwik-
keling van transportnetwerken was belangrijk 
om de kolonies te ontsluiten.

LeerLInG B Om zo grondstoffen te roven en snel orde-
troepen naar opstandige gebieden te sturen. 
En dat allemaal om de inwoners zogenaamd 
beschaving en ontwikkeling bij te brengen.

Leerkracht Dat kan ik niet ontkennen, maar vraag je de 
volgende keer wel eerst het woord…? Er is nog 
een reden waarom ik dit boek uit 1946 inte-
ressant vind. Het maakt duidelijk dat de auto 
toen minder alomtegenwoordig was dan van-
daag, al was de auto in de Verenigde Staten 
reeds voor de Tweede Wereldoorlog doorge-
broken… Ja, zeg maar.

LeerLInG C Ik heb cijfers gevonden over de evolutie van 
het aantal auto’s in België, en er een grafiek 
van gemaakt (figuur  1). Je ziet duidelijk dat 
het aantal personenwagens in de naoorlogse 
periode gestaag blijven groeien is.

Leerkracht Heel goed. En net als in het verleden heeft 
deze nieuwe transporttechnologie bijgedra-
gen aan het veranderen van het landschap en 
de samenleving, en omgekeerd hebben deze 
factoren mee de vorm en verspreiding van de 
vervoermiddelen bepaald.

LeerLInG B Het is dus een voorbeeld van ruimtelijke 
neerslag en weerslag.
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Figuur 1 Voertuigenpark België 1930-20102  

(Bron: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/

verkeer/voertuigpark/ (geraadpleegd op 13/4/2017)

Leerkracht Klopt, maar volgende keer steek je je vinger 
in de lucht. Kijk, ook in de late middeleeuwen 
had de introductie van nieuwe transporttech-
nologieën, zoals hoefijzers en stijgbeugels, 
maar ook nieuwe scheepstypes, een maat-
schappelijke impact.3 Er is ook een duidelijke 
relatie tussen de verstedelijking van de laatste 
twee eeuwen en de introductie van nieuwe 
transporttechnologieën.

LeerLInG D Ik heb daarover deze figuur gevonden (fi-
guur 2). In de eerste fase, pakweg de eerste helft 
van de 19e eeuw, gingen de meeste mensen te 
voet, al werden ook soms karren gebruikt, ge-
trokken door lastdieren. De afgelegde afstanden 
waren eerder kort waardoor mensen gemiddeld 
genomen dicht bij hun werk leefden, ook toen 
de steden begonnen te industrialiseren.

Leerkracht Inderdaad, en in de tweede helft van de 19e 
eeuw werd het spoorwegnet en het buurt-
spoorwegennetwerk uitgebouwd met als ge-
volg dat zowel mensen als goederen sneller 
vervoerd konden worden en bijgevolg grotere 
afstanden konden overbruggen. Daardoor 
ontstonden buitenwijken en groeiende dor-
pen rond de spoorlijnen en haltes waar werk-
nemers leefden die dagelijks met de tram of 
de trein naar het werk in de stad konden pen-
delen.

Figuur 2: Verstedelijking en transporttechnologie in de 19e-20e eeuw4 (ge-

baseerd op: https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/

onehourcommuting.html geraadpleegd op 13/4/2017 geraadpleegd op 

13/4/2017. Zie ook Verhetsel, A., Thomas, I., Beelen, M. (2010). Commut-

ing in Belgian metropolitan areas - The power of the Alonso-Muth model. 

Journal of Transport and Land Use 2 (3/4), pp. 109–131)

LeerLInG D En vanaf het einde van de 19e eeuw werd ook 
de fiets een betaalbare optie voor steeds meer 
werknemers, die bijgevolg ook in de nieuwe 
wijken rond de stad konden gaan wonen. Iets 
gelijkaardigs gebeurde in de eerste helft van 
de 20e eeuw met het veralgemenen van het 
autobezit, waardoor de stad nog een heel stuk 
verder kon uitbreiden.

Leerkracht Dat klopt, maar het is vooral door de uitbouw 
van het autosnelwegennetwerk in de naoor-
logse periode dat mensen overal konden gaan 
wonen. Dat zogenaamde fenomeen van de 
suburbanisatie heeft mee bijgedragen aan 
de ruimtelijke wanorde, die in het vakjargon 
van de ruimtelijke ordening ook wel ‘sprawl’ 
wordt genoemd. Heel mooi dat je deze figuur 
hebt gevonden, maar wie kan me zeggen 
waarom deze figuur maar een deel van het 
globale plaatje laat zien? Ja…

LeerLInG e Uhm, omdat de figuur niets zegt over goede-
rentransport, terwijl onze wegen nu toch vol 
staan met vrachtwagens.

Leerkracht Juist, maar wat nog?

LeerLInG D Ik heb ook gelezen dat niet enkel afstand en 
snelheid belangrijk zijn, maar ook kostprijs.

Leerkracht Zeker. Het invoeren van goedkope abonne-
menten voor het openbaar vervoer en de toe-
nemende welvaart hebben er toe geleid dat 
steeds meer mensen zich verder konden gaan 
verplaatsen. En ik moet ook benadrukken dat 
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de figuur een algemeen model is, want als je 
naar een specifiek gebied kijkt dan zal blijken 
dat het proces toch altijd nog net iets anders 
verlopen is. Het model gaat er ook van uit dat 
de meeste jobs in het stadscentrum gelegen 
zijn, wat in werkelijkheid vaak niet het geval 
is. Maar genoeg geschiedenis nu, laten we 
eens kijken naar ruimtelijke patronen. Wie 
heeft daar informatie over gevonden?

ruImtelIjke	verschIllen	Inzake	transport

LeerLInG F Ik heb iets gelezen over de onderzoekers Ne-
wman en Kenworthy die hebben aangetoond 
dat in steden met een hogere bevolkingsdicht-
heid het energieverbruik voor vervoer lager 
ligt omdat mensen dan minder vaak met de 
auto rijden en minder grote afstanden afleg-
gen.5  

LeerLInG G Bij het opzoeken las ik dat we moeten opletten 
om steden zomaar met elkaar te vergelijken.6 
De ene stad heeft namelijk meer fabrieken, 
terwijl een andere stad meer kantoorjobs kan 
hebben, en dat kan de waargenomen verschil-
len in vervoerswijzekeuze deels verklaren. Ik 
las dat het interessant kon zijn om naar het-
zelfde type mensen te kijken in de verschil-
lende steden om zo beter te begrijpen wat het 
effect van de bebouwde omgeving is. Zieken-
huispersoneel werd als voorbeeld gegeven, 
omdat dit vergelijkbaar is tussen steden. Je 
moet eens naar deze kaart kijken. Deze tont 
het aandeel van de verschillende gebruikte 
vervoerswijzen, in het jargon ook wel de ‘mo-
dal split’ genoemd, van het personeel in de 
ziekenhuizen in de Belgische steden, vandaar 
dat gesproken wordt van de Hospitaal Modal 
Split Indicator, of kortweg Hospi Mospi (fi-
guur 3).

Leerkracht Laat eens zien. Het is duidelijk dat in de gro-
tere steden vaker het openbaar vervoer wordt 
gebruikt om naar het werk te pendelen en dat 
in het vlakkere noorden van het land meer 
gefietst wordt dan in het zuiden. En ook in 
Brussel, dat niet bepaald bekend staat om het 
rustige verkeer en de veilige straten, wordt 
nauwelijks gefietst.

LeerLInG h Er zijn precies ook verschillen binnen steden, 
vanuit het centrum wordt minder met de wa-
gen naar het werk getuft dan door wie in de 
rand woont. De vorige figuur gaf ook al aan 
dat dit logisch is (figuur 2).

LeerLInG I Ik heb één en ander opgezocht over het woon-
werkverkeer. Uit de volkstellingen blijkt dat 
mensen die in meer afgelegen streken wo-
nen, zoals de Vlaamse Ardennen of het Ha-
geland, veel verder naar het werk reizen dan 
mensen die in de grotere agglomeraties, zoals 
Brussel, Antwerpen, of Gent, wonen.

Leerkracht Inderdaad, in sommige streken is er nu een-
maal weinig werk, terwijl mensen er toch 
graag willen wonen, bijvoorbeeld omwille van 
het landschap, omdat ze er geboren en geto-
gen zijn, of omdat de huizen er goedkoper 
zijn. Maar dat betekent vaak ook dat er een 
prijs moet betaald worden: wie wat meer af-
gelegen woont zal meer tijd en vaak ook meer 
geld kwijt zijn aan dagelijkse verplaatsingen.

LeerLInG I Maar ook in het zuiden van West-Vlaanderen 
wonen de mensen relatief dicht bij hun werk. 
In de buurt van sommige snelwegen, zoals 
langs de E40 tussen Gent en Brugge, wonen 
werknemers gemiddeld genomen dan weer 
net verder van hun werkgever.

Figuur 3 De Hospitaal Modal Split Indicator (Hospi Mospi)7 (Vanoutrive, 

T. (2015). The Modal Split of Cities: A Workplace-Based Mixed Modelling 

Perspective. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106(5), 

pp. 503-520.)

Leerkracht De pendelafstand hangt ook samen met de 
lokale eigenschappen van de economie: in 
Zuid-West-Vlaanderen is er nog relatief veel 
industriële tewerkstelling, waarvoor minder 
gespecialiseerd personeel nodig is dan bij-
voorbeeld in de hoofdzetels van bedrijven in 
Brussel. Het is voor die industriële bedrijven 
dan ook gemakkelijker om personeel uit de 
buurt aan te werven. Een ander fenomeen is 
de bouw van verkavelingswijken in de buurt 
van op- en afritten van snelwegen. Van de 
jaren 1960 tot de jaren 1990 werden zulke 
locaties als zeer goed bereikbaar beschouwd. 
Mensen bouwden dus een nieuwe woning 
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langs de snelweg en ver van het werk, maar 
bleven toch in de stad werken. Maar laten we 
nu eens kijken naar de impact op mens en 
milieu van al dit transport. Wie moest daar-
over informatie opzoeken?

Impact	van	transport

LeerLInG J Ik heb cijfers over de impact op het klimaat 
en milieu opgezocht (figuur 4). Transport is 
verantwoordelijk voor bijna 22% van de uit-
stoot van broeikasgassen door mensen in het 
Vlaamse Gewest. 

Leerkracht Flink gewerkt. Maar naast de uitstoot van broei-
kasgassen heeft het verkeer ook een belangrij-
ke impact op de luchtkwaliteit en bijgevolg op 
de volksgezondheid. We hebben het dan over 
stikstofoxiden en ozon, maar vooral ook over 
fijn stof, dat voor een belangrijk deel afkomstig 
is van de uitlaat van dieselmotoren. Hoe meer 
verkeer, hoe meer fijn stof in de lucht, en bijge-
volg hoe meer gezonde levensjaren er verloren 
dreigen te gaan. Het aantal verloren gezonde 
levensjaren door blootstelling aan fijn stof in 
het Vlaamse gewest in 2015 werd geschat op 
zo’n 60 000.9 

LeerLInG B En daarom mogen mijn ouders Antwerpen 
niet meer binnen met hun auto. Typisch!

Leerkracht Toch niet zó typisch: de lage-emissiezone die 
oude dieselwagens uit het stadscentrum weert 
wordt binnenkort ook van kracht in Brussel 
en Gent, en wie weet welke gemeenten nog 
allemaal zullen volgen ... Maar goed, zijn er 
naast luchtvervuiling nog andere negatieve ef-
fecten?

LeerLInG k Ik heb cijfers proberen vinden over verhar-
ding, tijdens de les over overstromingen had-
den we immers gezien wat de impact is van 
bodemverzegeling. Zo vond ik dat verkeersin-
frastructuur verantwoordelijk is voor 18% van 
het ruimtebeslag10 en dat alleen al voor par-

keerplaatsen 8 620 tot 20 688 hectare nodig 
is, ofwel 0,6 tot 1,5% van de oppervlakte van 
het Vlaamse gewest.11

LeerLInG L Wij wonen niet zo ver van de autostrade, daar-
om heb ik eens nagekeken hoeveel mensen 
last hebben van geluidsoverlast door verkeer. 
Zo’n 10% van de inwoners van het Vlaamse 
gewest geeft aan ernstig of extreem gehinderd 
te zijn door geluid van verkeer en vervoer en 
als we daarbij de ‘tamelijk’ gehinderden voe-
gen, komen we zelfs aan 26%. Daarbij gaat 
het vooral over straatverkeer en in mindere 
mate over luchtvaart en treinverkeer.12

Leerkracht En wat heb jij opgezocht?

LeerLInG M Ik probeerde informatie te vinden over de kli-
maatimpact van vliegverkeer, maar het is niet 
gemakkelijk om daarover cijfers te vinden 
voor Vlaanderen. Een schatting op basis van 
cijfers van 2008 geeft aan dat de klimaatim-
pact van vliegverkeer door inwoners van het 
Vlaamse gewest de helft hoger ligt dan de kli-
maatimpact door autoverkeer.13

LeerLInG L De geluidsoverlast veroorzaakt door luchtver-
keer is beter onderzocht, 5% van de onder-
vraagden wordt soms tot elke nacht wakker 
door het lawaai van vliegtuigen.14 

Leerkracht En wat de impact van transport betreft is het 
belangrijk te kijken naar drie factoren: ten 
eerste, de technologie die wordt gebruikt en 
de specifieke uitstoot die daarmee gepaard 
gaat. Een vrachtwagen op diesel stoot bijvoor-
beeld meer fijn stof per tonkilometer uit dan 
een elektrische goederentrein. Ten tweede 
is er de absolute hoeveelheid verkeer, en ten 
derde is er de plaats waar de hinder wordt 
veroorzaakt. Voor geluidhinder en de uitstoot 
van stikstofoxiden is dit bijvoorbeeld heel be-
langrijk. Op enkele kilometers afstand is het 
effect nagenoeg verdwenen.

Figuur 4 Aandeel van transport en andere sectoren in de uitstoot van antropogene broeikasgassen, fijn stof en stikstofoxiden (2014) Aandeel sectoren in 

milieudruk (Vlaanderen, 2014), zie VMM (2017) Milieurapport Vlaanderen MIRA Systeembalans 2017, Milieu-uitdagingen voor het energie-, mobiliteits- 

en voedingssysteem in Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij, Aalst.)8
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LeerLInG J Is de vervoerswijzekeuze dan niet belangrijk? 
Ik vond heel wat informatie daarover en we 
hebben dit ook reeds besproken.

Leerkracht Dat is correct. Indien honderd mensen elk 
tien kilometer afleggen dan is het voor de im-
pact belangrijk welk voertuig ze gebruiken. 
Maar door enkel in percentages te denken, 
vergeten we dat de afgelegde afstand en het 
aantal verplaatsingen ook van groot belang 
zijn. We hebben nu al een beeld van de ne-
gatieve impact van transport en mobiliteit, 
en die is niet min, het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat er hard gewerkt wordt aan het 
duurzamer maken van onze mobiliteit.

LeerLInG n Maar er is ook een sociale impact. Mensen 
die uren onderweg zijn of op onverwachte 
momenten in de file staan houden minder 
vrije tijd over en vaak ook minder werktijd. 
Uit het tijdbestedingsonderzoek dat ik beke-
ken heb blijkt dat we de neiging hebben om 
iets meer dan een uur per dag aan verplaat-
singen te besteden, en dat wie meer tijd aan 
transport kwijt is daar behoorlijk gefrustreerd 
van kan geraken. Vandaar dat de media het zo 
vaak over ‘fileleed’ hebben.

Leerkracht Dat is juist. Maar anderzijds zou een deel van 
dit fileleed vermeden kunnen worden door 
wat meer stil te staan bij mobiliteit. Gezinnen 
die een huis kopen denken niet altijd op een 
even rationele manier na over de impact van 
de locatie van de nieuwe woning op hun ver-
plaatsingsbehoefte. Men denkt nog vaak dat 
als je twee auto’s op de oprit hebt staan, je wel 
overal geraakt waar je moet zijn. Een deel van 
het fileprobleem is net ontstaan doordat dit 
idee werd gepromoot, met een enorme toe-
name van het verkeer tot gevolg. En dit gaat 
ten koste van duurzaamheid.

duurzaamheId

LeerLInG B Pff… duurzaamheid, weer zo’n buzzword dat 
niets betekent. 

LeerLInG n Jij moet ook altijd zo cynisch zijn. Ik geloof 
wel in duurzame mobiliteit. Heel wat ste-
den maken straten autoluw of autovrij, de 
snelheidslimieten worden naar beneden bij-
gesteld, het openbaar vervoer wordt aantrek-
kelijker gemaakt en de overheid investeert in 
fietspaden. Dat zijn allemaal maatregelen die 
mensen verleiden om de auto thuis te laten 

en minder uitstoot te realiseren tijdens hun 
verplaatsingen.

LeerLInG O Bij mijn opzoekwerk kwam ik verschillende 
keren de naam David Banister tegen, dat is 
een prof uit Oxford die veel geschreven heeft 
over duurzame mobiliteit. Ik las dat vier op-
lossingen centraal staan in het duurzame 
mobiliteitsparadigma. Ten eerste is er sub-
stitutie: je kan een bepaalde verplaatsing ver-
mijden door bijvoorbeeld via het internet te 
communiceren. 

LeerLInG B Gewoon thuisblijven is natuurlijk de meest 
duurzame oplossing, ik was vandaag ook lie-
ver duurzaam thuis gebleven. 

Leerkracht Pas op of ik leg u een duurzame straf op… 
Wat was de tweede oplossingsrichting in het 
duurzame mobiliteitsparadigma?

LeerLInG O Een verschuiving in de keuze van het vervoer-
middel, wat men in vaktermen een ‘modal 
shift’ noemt, ofwel het vaker gebruik maken 
van duurzame vervoermiddelen, zoals de fiets 
of de trein in plaats van de auto. En de derde 
oplossing bestaat uit het inkorten van afstan-
den. Als we niet zo verspreid zouden wonen, 
zouden we minder ver moeten gaan om bij-
voorbeeld de dichtstbijzijnde school of win-
kels te bereiken.

Leerkracht Ruimtelijke ordening is inderdaad heel be-
langrijk. En de vierde oplossing was…

LeerLInG O Technologische innovatie, door zuinigere mo-
toren te ontwikkelen, of elektrische wagens, 
kunnen we de uitstoot ook flink doen dalen.

Leerkracht En heeft onze specialist hier daar nog iets aan 
toe te voegen?

LeerLInG B Ik? Wel ja. Ik vind het nogal een somber ver-
haal, alsof transport alleen maar miserie is: 
uitstoot, klimaatverandering, onveiligheid, la-
waai,… en dan zeggen ze dat ik een negatieve 
houding heb.

Leerkracht Dat laatste heb ik niet gehoord. Maar je hebt 
een punt. Duurzaamheid gaat soms te veel 
over het negatieve, terwijl transport ook heel 
wat positieve kanten heeft. Zonder transport 
zaten jullie hier niet.

LeerLInG B En da’s positief?... Sorry, ik zwijg al.
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Leerkracht Dankzij transport ligt er voedsel op ons bord, 
ontmoeten mensen elkaar en kunnen we de 
wereld verkennen.

LeerLInG P Wat ik positief vond was dat er binnen het 
thema duurzame mobiliteit ook aandacht is 
voor levendige straten waar mensen elkaar 
ontmoeten, in plaats van grote lappen asfalt 
die volgeparkeerd staan met blikken dozen. 
En van fietsen word ik gelukkiger dan van op 
de achterbank te zitten van de auto van mijn 
ouders. Met de fiets kan ik zelf beslissen waar 
ik heen ga.

Leerkracht Duurzaamheid is dus duidelijk een norma-
tief concept dat iets zegt over wat we goed 
en slecht vinden. We mogen inderdaad duur-
zaamheid niet gelijkstellen aan minder broei-
kasgasemissies, dat is slechts een deel van het 
verhaal. 

LeerLInG P Duurzaamheid gaat dus niet enkel over wat we 
niet willen, maar ook over wat we wel willen.

Leerkracht Zeer goed, en daar gaat het dan ook om in 
duurzame ruimtelijke planning: in welk soort 
stad willen we leven?

ruImtelIjke	plannIng

LeerLInG Q Daarover heb ik iets gelezen. Een duurzame 
stad zet in op de zogenaamde drie D’s: densi-
teit, diversiteit en design.15 Densiteit wil zeg-
gen dat als we aandacht hebben voor een ho-
gere dichtheid in de bebouwde omgeving, we 
minder transport zullen nodig hebben omdat 
alles dichter bij elkaar ligt. Diversiteit is ook 
belangrijk, geen wijken met alleen maar wo-
ningen of winkels maar een gezellige mix 
met huizen, winkels, restaurants, scholen, 
cafés, parken enzovoort. Zo kan je in je eigen 
buurt te voet of met de fiets al heel wat leuke 
dingen doen. 

Leerkracht Dat heb je goed begrepen. En de 3e D staat 
voor design, ofwel ontwerp. Door slim te ont-
werpen worden straten en pleinen aangena-
mer, en wordt het makkelijker om de fiets of 
de tram te nemen dan de auto. Heel wat ste-
den zetten daar dan ook op in. 

LeerLInG r Bij mijn opzoekingswerk over duurzame mo-
biliteit en ruimtelijke ordening vond ik heel 
wat verwijzingen naar TOD, wat een acro-
niem is voor Transit Oriented Development.16 
Dit concept ziet openbaar-vervoerassen als 

de belangrijkste dragende structuren van de 
stad. En rond de haltes of de stations voorziet 
kantoren, horeca en andere voorzieningen op 
wandelafstand. 

Leerkracht Inderdaad, de Vlaamse overheid noemt dit 
vandaag ‘knooppuntontwikkeling’ en om-
schrijft dit als een sturend principe in haar 
nieuwe plan voor de ruimtelijke ordening, 
het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.17 

Het idee is dat nieuwe woningen, zowel hui-
zen als appartementen, zoveel mogelijk ge-
bouwd worden in de buurt van treinstations…

LeerLInG r …en in de toekomst ook bij haltes van nieuwe 
sneltramlijnen.

bereIkbaarheId

Leerkracht Zeer goed, jullie hebben echt wel jullie best 
gedaan. Maar het laatste thema brengt ons bij 
het concept ‘bereikbaarheid’, dat essentieel is 
wanneer we de relatie tussen duurzaamheid 
en mobiliteit beter willen begrijpen. Bereik-
baarheid is in feite belangrijker dan mobili-
teit. We willen namelijk zoveel mogelijk acti-
viteiten en plekken kunnen bereiken zonder 
al te veel moeite te moeten doen of al te veel 
negatieve effecten te veroorzaken. Dat is iets 
anders dan ‘mobiel zijn’, wat niets anders wil 
zeggen dan ‘in beweging zijn’.

LeerLInG B Als bereikbaarheid belangrijk is dan zijn we 
nochtans niet goed bezig, ik hoor elke dag ge-
klaag over de vele tientallen kilometers file op 
de wegen.

Leerkracht Files lijken inderdaad een bedreiging te vor-
men voor de bereikbaarheid, maar in de con-
text van duurzame mobiliteit betekent bereik-
baarheid toch iets anders dan dat het verkeer 
vlot loopt. Een goede bereikbaarheid betekent 
dat je toegang hebt tot een ruim gamma aan 
activiteiten en voorzieningen, zonder dat je 
daar overdreven veel moeite voor moet doen. 
Op die manier gedefinieerd is bereikbaarheid 
één van de centrale pijlers van duurzame 
ruimtelijke planning, waarbij de overheid ga-
randeert dat iedereen toegang heeft tot scho-
len, winkels, parken, de bibliotheek, of het 
zwembad, dus ook wie niet met de auto rijdt. 
Luister, als ik jullie zou vragen hoe goed be-
reikbaar deze school is, hoe zouden jullie dat 
dan proberen te meten?
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LeerLInG B Euh… ik zou noteren hoeveel kilometer file er 
in de buurt staat, ik heb gezien dat je dat nu 
gewoon op Google Maps kunt aflezen.

Leerkracht Ik zeg niet dat files leuk zijn, maar persoon-
lijk zou ik het anders aanpakken. Stel dat er 
een plan is om de school te verhuizen en er 
zijn vijf mogelijke locaties. Op welke basis 
zou je een keuze maken voor de ene of de an-
dere locatie?

LeerLInG r Dan zou ik kijken welke school het dichtste 
ligt bij de huizen van de leerlingen...

Leerkracht …en die van het personeel. Zeer goed, ieder-
een berekent de tijd, af te leggen afstand, of 
kost die hij of zij nodig heeft om de school te 
bereiken. Dit tellen we dan allemaal op, en de 
locatie waarvoor de totale reistijd het laagste 
is, is dan de meest bereikbare locatie. 

LeerLInG e En welke locatie is dat dan? 

Leerkracht Ik heb de oefening even gedaan voor deze 
klas. De ideale locatie is hier nog geen twee-
honderd meter vandaan. Het verkeer mag 
dan wel drukker zijn hier in het centrum, 
waardoor er meer file staat dan buiten de 
stad, maar als je alle leerlingen met zo wei-
nig mogelijk inspanning op één plek wil krij-
gen, dan is het stadscentrum de beste plek. 
Gemiddeld genomen zouden jullie immers 
langer onderweg zijn naar een locatie aan de 
rand van de stad, ook al zijn er daar minder 
verkeersopstoppingen. En dat geldt in het 
bijzonder als we alle vervoersmogelijkheden 
voorzien, want met de fiets heb je in het ge-
heel geen last van die files. En daar komt nog 
eens bij dat je in het centrum ook met de bus 
of de trein kunt komen, wat in de stadsrand 
vaak een stuk problematischer is.

LeerLInG G Ja, maar als je met de auto snel zou kunnen 
doorrijden dan zou de school toch nóg beter 
bereikbaar zijn, niet? Want dan zouden zij die 
met de auto komen of gebracht worden nog 
minder tijd kwijt zijn, waardoor ook de totale 
tijd die alle leerlingen en personeelsleden no-
dig hebben lager zou uitvallen.

Leerkracht Zo lijkt het op het eerste gezicht wel, ja. Maar 
beeld je eens in hoe dat er in de praktijk uit 
zou zien. Auto’s hebben veel plaats nodig, en 
iedereen wil met die auto’s net naar plaat-
sen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
bijvoorbeeld om les te volgen, om samen te 
werken, om aan sport of cultuur te doen, en-

zovoort. We willen ons dus allemaal naar de-
zelfde plekken begeven, en bovendien willen 
we dat allemaal op hetzelfde moment. Om 
de files te elimineren zou de school dus aan 
het einde van een viervaksbaan of zo moeten 
liggen, te midden van een enorm parkeerter-
rein. Daar zouden we dan wel snel naartoe 
kunnen rijden, maar omdat er zoveel ruimte 
voor nodig zou zijn, kan zoiets alleen maar op 
een relatief afgelegen plek gerealiseerd wor-
den. Er zouden grotere afstanden overbrugd 
moeten worden, en niemand zou nog met de 
fiets of de trein komen.

LeerLInG L Vreemd, dat zou betekenen dat als je sneller 
kan doorrijden, dat je dan meer kilometers 
moet afleggen om op je bestemming te ko-
men?

Leerkracht Het klinkt paradoxaal, maar toch is dat vaak 
het geval, ja. Dat betekent natuurlijk niet dat 
de snelheid waarmee je je kan verplaatsen on-
belangrijk is. Het betekent wel dat het con-
cept bereikbaarheid eigenlijk een combinatie 
is van twee componenten, enerzijds ‘ruim-
telijke nabijheid’ en anderzijds ‘snelheid’. Je 
snel kunnen verplaatsen leidt alleen tot een 
betere bereikbaarheid als er zich ook veel mo-
gelijke bestemmingen binnen je actieradius 
bevinden. Anderzijds, als alles wat je nodig 
hebt zich in je eigen buurt bevindt, dan vol-
staat een lage snelheid vaak zodat je al je da-
gelijkse verplaatsingen te voet of met de fiets 
kan doen.

LeerLInG B Ik hoor het al, wat een geluk dat het café zich 
tussen de school en mijn huis bevindt, zo-
dat ik alles wat ik nodig heb langzaam met 
de fiets kan bereiken. Dat is niet alleen duur-
zaam, maar nog eens veilig ook!

besluIt

LeerLInG e We moeten dat toch niet allemaal kennen 
voor het examen, zeker? Het lijkt wel of mobi-
liteit over álles gaat!

Leerkracht Dat is ook echt zo. Mobiliteit is verweven met 
alle facetten van de samenleving. Dat ver-
klaart ook waarom het zo moeilijk is om te 
werken aan duurzame mobiliteit, en waarom 
elke vorm van beleid rond verkeer gegaran-
deerd tot protest leidt. We hadden het al over 
de lage-emissiezone in Antwerpen, waardoor 
sommige gezinnen hun oude, maar vaak nog 
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goed functionerende auto van de hand moes-
ten doen, ook al reden ze er maar heel af en 
toe mee. En in Gent werd recent een nieuw 
parkeer- en circulatieplan ingevoerd, waar-
door heel wat mensen gedwongen werden 
hun gedrag aan te passen. Alles wijst erop dat 
het stadscentrum daardoor aantrekkelijker 
en gezonder wordt, maar jij zal maar degene 
zijn die nu kilometers moet omrijden om je 
oude moeder nog eens mee op uitstap te kun-
nen nemen. Maar het is wel duidelijk dat de 
collectieve autoverslaving van onze samenle-
ving voor een stuk een bedreiging is van ons 
welzijn, en dat verbetering enkel mogelijk is 
als we daadwerkelijk ingrijpen, ook al vraagt 
dat vaak om een gedragswijziging waar niet 
iedereen voor staat te springen. Ja, wou jij nog 
iets zeggen?

LeerLInG D De bel gaat zo, geloof ik. Mag ik een minuut-
je vroeger weg, anders moet ik een halfuur 
wachten op de volgende bus?

meer	dIaloog	over	duurzame	mobIlIteIt?
Lees ‘Het mobielste land ter wereld: een dialoog over duur-
zame mobiliteit’, van de auteurs van dit artikel, in 2014 uit-
gegeven bij Garant.
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