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Berekening aantal Blue-bike ritten aan stationslocaties  
 

1. Berekenen van het aantal Blue-bike(BB) ritten op jaarbasis d.m.v. het vermenigvuldigen van het aantal ondernemingen met de coëfficiënt behorende tot het vastgestelde scenario 
(soort scenario wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de verschillende uitkomsten per te toetsen factor)  

 Sc
e

n
ar

io
 Oppervlak 

grondgebruik 
(1) 

Verdeling grondgebruik (1) 

Dichtheid BB 
locaties in 
provincie 

 

Promotie + 
Kosten 

Toerisme+reizigersverdeling 
NMBS week/weekend 

Coëfficiënt (op 
basis van BB-

gebruikscijfers 
2015) A

an
ta

l  

B
lu

e
-b

ik
e

 

ri
tt

e
n

 ?
 

 
Min. 

Minder dan 
100 hectare 

Meer dan 60% besteed aan Ambachts- 
en industriegebouwen 

Minder dan 2 
locaties per 
1.000km2 

€3,-- tarief Niet toeristisch(2) en geen 
menging week en weekend 

aankomsten(3) 
X*0.2=? ? 

Aantal 
ondernemingen 
gemeente(0) = 
X 

Gem. 

 
Meer dan 

100 hectare 

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

6% openbare gebouwen 
4% kantoorgebouwen 

21% Handelsbestemming 
Meer dan 2 
locaties per 

1000km2 

€1,-- tarief 
zonder promotie 

------------------ 
€,1—tarief 
+promotie 

Menging week en weekend 
aankomsten(3) 

X*0.62=? ? 

 

Max. 

Bij 2 soorten grondgebruik met hoger 
% dan: 

10% openbare gebouwen 
4% kantoorgebouwen 

21% Handelsbestemming 

€0,- Tarief-  Toeristisch(2) 

X*1.41=? ? 

(0)Aantal Ondernemingen (= natuurlijke personen + rechtspersonen (SVR-definitie) > Aantal BTW-plichtige ondernemingen per 1 januari (SVR-definitie) staat gelijk aan x aantal Blue-bike ritten (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. 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)Verhouding tussen week en weekendreizigers heeft negatief effect op Blue-bike gebruik als aandeel weekreizigers hoger dan 90% is (Bron: Reizigerstellingen NMBS 2014) 
 

2. Kwalitatieve onderbouwing van bovenstaande berekening door het in kaart brengen van: 
a) Afstand van potentiele BB-locatie tot attractiepolen (positionering van ondernemingen bedrijvenparken) 
b) Aantal treinreizigers op potentiele BB-locatie in verhouding tot gemiddeld aantal reizigers op huidige BB-locaties (momenteel gem. 1.240.000 (zonder Antwerpen en Gent), Rond de 

350.000 of lager is ook lager Blue-bike gebruik)  
c) 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? 

3. Op basis van kwalitatieve omgevingsscan het BB gebruikscijfer bekrachtigingen of bijstellen wegens uitzonderlijke omgevingsfactoren (= positief of negatief bijstellen van scenario) 

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

