
 

 

Uniek mobiliteitsonderzoek rond Haasrode onderstreept 

belang van fiets en openbaar vervoer 

Tijdens ochtendspits is tot 90% pendelaars sneller met de fiets dan de wagen 

 

Uit een uniek mobiliteitsonderzoek in Haasrode blijkt dat de fiets en het openbaar vervoer een 

waardig alternatief zijn voor de 10.000 werknemers op en rond het researchpark. Momenteel 

komt bijna 90% met de wagen, hoewel de fiets vaak een sneller alternatief is. Om zowel 

werknemers als werkgevers te sensibiliseren en actie te laten ondernemen, wordt in 2017 een 

bedrijventerreinvereniging opgericht. 

Op 3 maart stelden negen organisaties en overheden (stad Leuven, Interleuven, provincie Vlaams-

Brabant, De Lijn Vlaams-Brabant, Agentschap Wegen en Verkeer, UC Leuven-Limburg, CVO Volt, 

POM Vlaams-Brabant en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant) een reeks initiatieven en 

plannen voor om het bedrijventerrein van Haasrode beter bereikbaar te maken. Op 2 mei werd in 

primeur de M-app voorgesteld, een unieke app – ontwikkeld door UGent – die het 

verplaatsingsgedrag van de ruim 10.000 werknemers in kaart bracht. Vanmiddag (11 oktober 2016) 

werden de resultaten van de app bekend gemaakt, samen met de resultaten van enquêtes die 

Traject afnam bij 43 bedrijven en 1.246 werknemers. De campagne werd begeleid door Mobiel 21 en 

kaderde in de mobiliteitsvisie waar stad Leuven, gemeente Bierbeek, gemeente Lubbeek, 

Interleuven, Provincie Vlaams-Brabant en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant samen aan 

werken. 

Meer dan kwart werknemers zou sneller op werk zijn met de fiets 

Uit het uitgebreide onderzoek kwamen enkele treffende cijfers naar voor. De grote auto-

afhankelijkheid van het bedrijventerrein werd nogmaals in de verf gezet. 87% van de werknemers 

komt met de wagen naar het werk. 51% zelfs met de eigen wagen. Nochtans rijdt 60% aan een 

gemiddelde van 27km/uur naar huis/het werk over een afstand van gemiddeld 10 km. 

40% van de werknemers woont binnen een straal van 10 km en 57% woont binnen een straal van 15 

km. Zij zouden dus gemakkelijk met een (elektrische) fiets naar het werk kunnen komen. 27% zou 

met de fiets zelfs sneller op het werk zijn dan met de wagen. Vooral tijdens de spitsuren is het 

verschil groot, want de enorme verkeerscongestie zorgt ervoor dat tot 90% van de pendelaars op dat 

moment sneller is met de fiets dan met de wagen. Leuk voordeel voor de fietsers: ze zouden zelfs 

een kwartier langer in bed kunnen blijven liggen. 

Werknemers en werkgevers willen verandering 

Zowel het potentieel als de bereidheid om de auto wat vaker te laten staan voor een duurzamer 

mobiliteitsmiddel, is groot bij de werknemers in Haasrode. Zowat de helft zou kunnen overstappen 

op een duurzamer transportmiddel, maar 20% geeft ook aan niet goed te weten hoe het moet of 

heeft nog geen alternatief uitgeprobeerd. Toch zou 27% de trein nemen, moest er een station komen 

in Haasrode. Nog eens 27% zou de trein dan overwegen. 1 op 3 werknemers is ook geïnteresseerd in 

een derdebetalerssysteem voor abonnementen van De Lijn. 

 



 

Knelpunten worden stilaan weggewerkt 

Er kwamen ook heel wat knelpunten naar voor die duurzamer transport in de weg staan. Voor het 

openbaar vervoer zijn uurregelingen die aansluiten op werkroosters, goede doorstroming en stipte 

bediening belangrijk. Om meer mensen op de fiets te krijgen, zijn betere fietsinfrastructuur, douches 

en kleedkamers en een fietsvergoeding interessante stimulansen. 

Zowel qua weginfrastructuur als dienstverlening voor het openbaar vervoer nemen de betrokken 

gemeenten en overheidsbedrijven nu al maatregelen. Zo werd de frequentie van lijn 630 verdubbeld 

en worden kruispunten aangepakt om ze fietsvriendelijker te maken. Maar ook bedrijven kunnen 

helpen door busabonnementen te voorzien en het gebruik van de fiets te stimuleren. Uit een analyse 

van twee bedrijven op hetzelfde terrein, bleek dat enkele ingrepen binnen het bedrijf voor grote 

verschillen kunnen zorgen. 

“We roepen al de bedrijven op om nog meer werk te maken van duurzame mobiliteit. De resultaten 

tonen aan dat dit zeker kan, zonder al te grote middelen”, besluit Peter Van Biesbroeck, algemeen 

directeur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “Een modal shift is nodig want extra 

infrastructuur is niet mogelijk, maar ook niet wenselijk. Daarom gaan we met enkele partners ook een 

parkmanagementstructuur opstarten zodat we overkoepelend werk kunnen maken van betere 

bereikbaarheid en samenwerking op het bedrijventerrein.” 

 

 

Bericht aan de redactie: U kan op de website van Voka terecht voor meer informatie over de 

intentieverklaring met 9 partners voor betere bereikbaarheid van Haasrode en informatie over de 

unieke M-App die de mobiliteitsbewegingen in kaart bracht. 
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http://www.voka.be/vlaams-brabant/nieuws/2016/03/uniek-samenwerkingsverband-van-9-partners-werkt-concrete-acties-uit-voor-beter-bereikbaar-bedrijventerrein-haasrode/
http://www.voka.be/vlaams-brabant/nieuws/2016/05/m-app-analyseert-woon-werkverkeer-voor-beter-mobiliteitsbeleid/

