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Berekening aantal Blue-bike ritten rond OV-halte & P(+R)+Fiets locaties 
 
 

1. Bepalen van potentiele gebieden (gemeenten) op basis van het aantal aanwezige ondernemers per gemeente (meer ondernemingen(0) = meer potentieel) 
2. Bepalen van het scenario dat geldt in die betreffende gemeente a.d.h.v. onderstaande tabel (het scenario geeft eerste inzicht in potentieel van locatie) 

Potentieel ?  Dichtheid BB locaties in provincie Oppervlak grondgebruik (1) Verdeling grondgebruik (1) Toerisme(2) 

Min.  Minder dan 2 locaties per 1.000km2 Minder dan 100 hectare Meer dan 60% besteed aan Ambachts- en industriegebouwen Niet toeristisch 

Gem. 

Meer dan 2 locaties per 1000km2 
 

Meer dan 100 hectare 

Verhouding ongeveer: 
54% Ambachts- en industriegebouwen 
15 % Onderwijs, onderzoek en cultuur 

6% openbare gebouwen 
4% kantoorgebouwen 

21% Handelsbestemming 

 

Max. 

Bij 2 soorten grondgebruik met hoger % dan: 
10% openbare gebouwen 

4% kantoorgebouwen 
21% Handelsbestemming 

Toeristisch 

(0)Aantal Ondernemingen heeft verband met aantal Blue-bike ritten. Voor halte en P+R is het echter onduidelijk wat de precieze verhouding is (Aantal ondernemingen = natuurlijke personen + rechtspersonen (SVR-definitie) > 

Aantal BTW-plichtige ondernemingen per 1 januari (SVR-definitie) http://www.lokalestatistieken.be ) 
(1)Grondoppervlak op gemeentelijk niveau in hectare toegekend aan bestemmingssoorten: ambachts- en industriegebouwen, gebouwen voor onderwijs, onderzoek en cultuur, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, 
gebouwen met handelsbestemming  
(Vlaanderen_Cijfers per domein. http://aps.vlaanderen.be/lokaal/cijfers_domein.html) 

(2)Toerisme is gebaseerd op het aantal aankomsten voor logies en verblijf en vormt een bedreiging als dat aantal lager ligt dan 4.000 per jaar in de betreffende gemeente. Hoger dan 50.000 binnenlandse toeristische 
aankomsten is positief op Blue-bike gebruik)  
(Bronnen: IBM Cognos Viewer - Toerisme-aantal toeristische aankomsten-detailrapport-alle-gemeenten + http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/arrivees_et_nuitees_touristiques.jsp) 

 
3. Bepalen van locaties met meeste reizigers of parkeerders in gemeente (rekening houdende met concurrentie van andere Blue-bike locaties in omgeving) 
4. Berekenen van het aantal Blue-bike ritten a.d.h.v. specifieke formule voor OV-Haltelocaties of P(+R)+Fiets (zie volgende pagina) 

a. Bepalen van scenario d.m.v. factoren 
b. Berekenen aantal ritten op basis van de coëfficiënt gekoppeld aan het vastgestelde scenario 

5. Kwalitatief onderbouwen van bovenstaande berekening door het in kaart brengen van: 
a. Afstand potentiele BB-locatie tot attractiepolen (positionering van ondernemingen en bedrijvenparken) 
b. Fietsbaarheid omgeving van potentiele BB-locatie  

i. Op basis van Modal shift van lokale verplaatsingen (minimaal aandeel verplaatsingen fiets is minimaal potentieel voor Blue-bike) 
ii. Fietstoerisme (routes in omgeving) 

iii. Heuvelachtig? 
 

 

http://www.lokalestatistieken.be/
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/cijfers_domein.html
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/arrivees_et_nuitees_touristiques.jsp
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Mate van Promotie(3) 
+ 

Mate van bekendheid bij doelgroep (4) 
Zichtbaarheid (5) Coëfficiënt 

Aantal Blue-
bike ritten? 

 Min. Geen promotie en product nog niet gekend bij de doelgroep Fietsen niet zichtbaar voor de niet gebruiker X * 0.0002 =? ? 

Aantal afstappende 
reizigers = X 

Gem. Menging van Min. en Max. scenario X * 0.002 =? ? 

 Max. Geplande promotie en het product is al gekend bij de doelgroep Fietsen zichtbaar voor de niet gebruiker X * 0.01 =? ? 
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Prijs in verhouding tot alternatieven (6) 
Mate van Promotie(3) + 

Mate van bekendheid bij 
doelgroep(4) 

Aanwezige alternatieven (7) Coëfficiënt 
Aantal  Blue-
bike ritten ? 

 
Min. 

Bij een prijs van €3,--/Duurder dan de 
alternatieven (bus of in centrum parkeren) 

Geen promotie en product nog niet 
gekend bij de doelgroep 

Er is geen slechtweer 
alternatief beschikbaar 

X * 0.001 =? ? 

Aantal parkerende 
voertuigen = X 

Gem. Menging van Min. en Max. scenario X * 0.021 =? ? 

 
Max. Prijs van €1,-- of inbegrepen in parkeertarief. 

Geplande promotie en het product 
is al gekend bij de doelgroep 

Er is een slechtweer alternatief 
beschikbaar 

X * 0.038 =? ? 

(3) Wordt er actief ingezet om het product in de markt te zetten, lokaal en nationaal? 
(4) Is het huidige klantenbestand de representatieve doelgroep voor deze locatie of dient er een nieuwe doelgroep te worden aangesproken? 
(5) Het eerste gebruik van de deelfiets is in 50% van de gevallen een direct gevolg door de fysieke zichtbaarheid van de deelfiets, als deze dan ook niet zichtbaar zijn geplaatst zal het gebruik minimaal zijn 
(6) Deelfiets zal alleen gebruikt worden als de prijs in lijn is met de alternatieven. Bijv. Betalend parkeren in centra of het goedkoper zijn dan een bus ticket. 
(7) De fiets is niet populair op dagen dat het slecht weer is, bij een uitwijkmogelijkheid naar overig vervoer is het gebruik van een P+R icm een deelfiets een volwaardig alternatief onder alle omstandigheden   

 
 

 


