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Workshop  
Fietsdeelsysteem Blue-bike

Situering en inleiding

Fietsberaad Vlaanderen organiseerde op 13 oktober 2015 een workshop voor 

steden en gemeenten rond het fietsdeelsysteem Blue-bike. Reden voor deze 

workshop zijn de verschillende vragen aan zowel Blue-mobility als Fietsberaad 

over de werking van het fietsdeelsysteem en de opstart van een Blue-bike hub.

In het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid krijgt de 

fiets stelselmatig een prominentere rol toebedeeld. Meer 

en meer gemeenten bouwen hun fietsbeleid uit en willen 

daar sterker op inzetten. Fietsberaad wil de steden en 

gemeenten daarin ondersteunen. Het landelijke fiets-

deelsysteem Blue-bike kan alvast een onderdeel zijn van 

het mobiliteitsbeleid. Heel wat gemeenten zijn geïnte-

resseerd in het concept en/of een uitbreiding ervan. Dat 

kan gaan over promotie voor meer gebruikers of over 

het effectief voorzien van Blue-bike hubs op nieuwe 

locaties. Het doelpubliek waren dan ook de steden en 

gemeenten die bezig zijn met of denken aan de uitbrei-

ding of implementatie van een Blue-bike hub. 

De informatie die we verzameld hebben tijdens de 

workshop, wordt weergegeven in dit cahier. Hiermee 

wenst Fietsberaad Vlaanderen een beter zicht te krijgen 

op de kennis en ervaringen rond het Blue-bike fiets-

deelsysteem en zo ook andere steden en gemeenten 

te helpen bij het maken van keuzes rond nieuwe hubs.

deelsysteem en zo ook andere steden en gemeenten te 

helpen bij het maken van keuzes rond nieuwe hubs.

Blue-bike fietsen



5

Deze mensen namen deel aan de workshop:

     

Deborah Anné Blue Mobility deborah.anne@blue-mobility.be

Sven Huysmans Blue Mobility sven.huysmans@blue-mobility.be

Wout Baert Fietsberaad Vlaanderen wout.baert@fietsberaad.be

Inge Caers Fietsberaad Vlaanderen inge.caers@fietsberaad.be

Marc Peeters Fietsongeval.be marc@marcpeeters.be

Enid Zwerts Mint nv enid.zwerts@mintnv.be

Tim De Roeck Mint nv tim.deroeck@mintnv.be

Maarten Baetens Stad Hasselt maarten.baetens@hasselt.be

Erica Lemmens Stad Hasselt erica.lemmens@hasselt.be

Hilde Bellen Stad Genk hilde.bellen@genk.be

Herman Grossard Stad Genk herman.grossard@genk.be

Sanne Van Neste Stad Roeselare svanneste@roeselare.be

Jill Boudrez Stad Roeselare jboudrez@roeselare.be

Hilde Van Rillaer Stad Leuven hilde.vanrillaer@leuven.be

Jeroen Vanhoorne Stad Kortrijk jeroen.vanhoorne@kortrijk.be

Nicole Verbruggen Stad Eeklo nicole.verbruggen@eeklo.be

Katty Van de Voorde Stadsbestuur Eeklo info@eeklo.be

Bert Wollants Stad Lier bert.wollants@lier.be

Erik Mertens Stad Mortsel erik.mertens@mortsel.be

Bart Roels Stadsbestuur Sint-Niklaas bart.roels@sint-niklaas.be

Valentijn Seys Stad Ieper valentijn.seys@ieper.be

Joris Slootmaeckers Stad Mechelen joris.slootmaeckers@mechelen.be

Wim Steeman Stad Brugge wim.steeman@brugge.be

Christophe Boval Provincie West-Vlaanderen christophe.boval@west-vlaanderen.be

Katrien Vancraeynest Provinciebestuur West-Vlaanderen katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be

Bruno De Saegher District Berchem bruno.desaegher@stad.antwerpen.be

Matthias De Smet Gemeentebestuur Aalter mobiliteit@aalter.be

Kristien D’hont Gemeentebestuur Aalter mobiliteit@aalter.be

Han De Bock Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg hdb@heist-op-den-berg.be

Wilfried Goossens Vlaams Gewest, departement  

 Mobiliteit en Openbare Werken 
wilfried.goossens@mow.vlaanderen.be

Yves Goossens Provincie Antwerpen yves.goossens@provincieantwerpen.be

Steven Fagard Provincie Vlaams-Brabant steven.fagard@vlaamsbrabant.be

Jos Matheeussen Gemeente Brecht jos.matheeussen@brecht.be

Maarten Tavernier Gemeente Wevelgem maarten.tavernier@wevelgem.be

Workshop Blue-bike
i.s.m. BlueMobilityDinsdag 13 oktober 2015, 13u30–16u30
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Inleiding en achtergrond

Het fietsdeelsysteem Blue-bike kent een enorm succes in Vlaanderen met 

steeds meer vragen voor een ruimer aanbod. Veel steden en gemeenten zoeken 

naar de gepaste manier om Blue-bike te integreren in hun mobiliteitsverhaal.

De deelnemers van ongeveer 20 steden en gemeenten 

kwamen naar het mooiste station ter wereld om meer 

te horen. Een station is dan ook de uitgelezen plaats 

voor een bespreking rond het Blue-bike fietsdeelsys-

teem. Blue-bike hubs zijn hoofdzakelijk te vinden aan 

treinstations. De workshop wil nagaan welke andere 

locaties potentie hebben voor een Blue-bike hub.

Adviesbureau Mint voerde een onderzoek uit naar de 

potentie van fietsdeelsystemen in de Vlaamse centrum-

steden. Hoe interessant fijnmazige fietsdeelsystemen 

als Velo (Antwerpen) en Villo (Brussel) ook zijn voor 

de gebruikers, de kostprijs is enorm en de bijdrage aan 

een duurzamere vervoerwijzekeuze blijft alsnog be-

perkt. In onze kleinere steden met een hoog fietsbezit 

en een minder divers verplaatsingspatroon, wordt een 

fijnmazig fietsdeelsysteem als minder relevant gezien. 

Een fietsdeelsysteem als Blue-bike, dat de cruciale ‘last 

mile’ opvangt, kan wel een (goedkoper) antwoord 

bieden op de vraag van Vlaamse steden en gemeenten.

Wout Baert van Fietsberaad en Sven Huysmans van 

Blue-mobility verwelkomen de aanwezigen. Beide 

instanties krijgen heel wat vragen over Blue-bike fiets-

deelsysteem en zijn mogelijkheden. Ook over mogelijk-

heden voor uitbreiding. Die potentie wil men natuurlijk 

benutten. Blue-bike is dan ook in volle expansie. De 

92 000 ritten die in 2014 gereden werden, zijn in 2015 

al in oktober bereikt. Het aantal ritten in 2015 eindigde 

uiteindelijk op 140 000, een absoluut record. Het der-

debetalersysteem is daarbij een grote ondersteuner die 

zorgt voor promotie en ondertussen 10 000 ritten. 

Fig. 1: Grafiek van het totaal aantal ritten
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Algemene kenmerken  
van het Blue-bike fietsdeelsysteem

Algemene kenmerken

gericht op natransport (‘last mile’)

’back-to-one’ systeem (fiets terugbrengen naar waar 
je hem oppikte)

4 aandeelhouders

onderhoud door fietspunten (voorkeur, maar geen 
verplichting)

1 sponsor

gratis fietsbijstand

derdebetalersregeling

beschikbaar over heel België

hoofdzakelijk aan stations, maar andere locaties op 
komst

gericht op zakelijk verkeer en bezoeken

stevige fiets met een mandje

Kenmerken Blue-bike

Blue-bike is niet Velo of Villo. Die systemen zijn gericht 

op het diverse verplaatsingspatroon in een grootstede-

lijke context, met hubs om de 400 meter. Blue-bike is 

specifiek gericht op het vaak als problematisch be-

schouwde natransport. Het gaat over de zogenaamde 

‘last mile’ die nog overbrugd moet worden nadat men 

een ander verplaatsingsmiddel gebruikte voor het groot-

ste deel van de verplaatsing. Het duidelijkste voorbeeld 

is het nemen van de trein. Thuis geraak je met je eigen 

transportmiddelen nog wel tot aan het station, aan de 

bestemmingskant is dat echter minder voor de hand 

liggend. De Blue-bike is daarop het antwoord.

Een Blue-bike is daarom gericht op de verplaatsing van 

een mobiliteitsknooppunt tot aan de bestemming en 

weer terug (‘back to one’ systeem). Het systeem wordt 

zo eenvoudig mogelijk gehouden met zo weinig moge-

lijk administratieve rompslomp. In die zin krijg je nu zeer 

eenvoudig met je lidkaart een sleutel uit de automaat, en 

kan je de fiets op. 

Gegevens 2015:

Sleutelautomaat

26

13.000

44

steden met 
derdebetalersysteem

klanten

stationslocaties
(waarvan 36 in het Vlaams Gewest)
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Aandeelhouders en sponsoring

Aandeelhouders:

B-parking

FIETSenWERK

Delijn

Tec

Het onderhoud van de Blue-bikes gebeurt door de 

fietspunten. Gelet op het aandeelhouderschap en de 

tarifering van deze sociale tewerkstelling gaat de voor-

keur uit naar een samenwerking met hen. Er is echter 

geen vaste koppeling tussen een Blue-bike hub en een 

fietspunt. In de toekomst moet verder geëvalueerd 

worden in hoeverre een fietspunt de verplaatsing kan 

maken om een verderaf gelegen hub te onderhouden, 

dan wel dat private partners ingeschakeld kunnen wor-

den. De extra kostprijs dient gedragen te worden door 

de stad of gemeente.

Sponsoring:

Ethias

Dankzij de sponsoring van Ethias is er sinds juni dit jaar 

een gratis fietsbijstand voor de Blue-bike gebruiker op 

gelijk welke locatie.

Gebruikers

In de klantenbevraging van 2015 geeft 40% van de 

blue-bike gebruikers aan de auto minder te gebruiken.

Blue-bikes zijn niet gericht op toeristen of dagelijkse 

pendelaars. Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor zake-

lijk verkeer, voor een bezoek, voor het bijwonen van een 

vergadering, voor een minder regelmatig verplaatsings-

patroon, … Meer en meer worden ze echter ook voor 

vrije tijd gebruikt.

Gebruikskost:

 → 10€ abonnement per jaar

 → 3€ per ontlening

 → 1€ per ontlening indien derdebetalersregeling (1€ 

betaald door stad en 1€ door Vlaamse overheid)

 → Gratis ontlening indien derdebetalersregeling (2€ 

betaald door stad en 1€ door Vlaamse overheid)

 → 100 vouchers kosten 350 euro of 3,5€ per voucher 

(exclusief voor bedrijven) 

Blue-bike en het pendelfonds

Het pendelfonds geeft subsidies voor maatregelen die 

het woon-werkverkeer kunnen verduurzamen. Aange-

zien Blue-bike gericht is op voornamelijk zakelijk verkeer 

en meer sporadisch verkeer, is het in principe niet de 

bedoeling om investeringen in Blue-bike te subsidië-

ren met het pendelfonds. Het gebruik van het systeem 

voor woon-werkverplaatsingen kan wel gesubsidieerd 

worden. Het gaat over de helft van de kosten. Indien er 

reeds een derdebetalersysteem van kracht is, wordt aan-

geraden om geen gebruik te maken van het pendelfonds. 

Dan is er immers sprake van een dubbele subsidiëring.

Een van de zorgen rondom het principe van het pendel-

fonds is dat het maatregelen betreft op kortere termijn. 

Het lange-termijn effect wordt in vraag gesteld. Aange-

Sponsoring door Ethias
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kochte fietsen kunnen bijvoorbeeld niet blijvend onder-

houden worden. Net hier kan Blue-bike een alternatief 

bieden. Blue-bike is wel gericht op het natransport. 

Binnen het pendelfonds wordt meestal gekozen om de 

fiets als hoofdvervoermiddel te promoten. Maar in het 

kader van combi-modaliteit en de ketenverplaatsingen 

is subsidiëring mogelijk, zolang het einddoel maar het 

werk is.

Vragen naar nieuwe types fietsen

Blue-bike zijn vandaag de dag stevige fietsen met een handig mandje. Er 

komen verschillende vragen naar een uitbreiding van het aanbod aan fietsen, 

zowel binnen deze workshop als rechtstreeks van klanten aan Blue-bike. Blue-

mobility kijkt hier ook voortdurend naar uit, maar om verschillende redenen 

zit er toch niet meteen een aanbod van andere fietstypes aan te komen:

Kinderzitjes worden door sommige gebruikers ge-

vraagd. Dat kadert echter niet in de core business van 

Blue-bike. In Nederland wil OV-fiets het niet introduce-

ren vanwege de potentiële aansprakelijkheid.

In Gent is er een proefproject geweest met elektrische 

Blue-bikes. Het systeem stond echter nog niet op punt, 

waardoor het vroegtijdig is moeten stoppen. In Hasselt 

staan er nog wel en worden ze gebruikt. Het is echter 

niet de bedoeling om deze verder te onderhouden. 

Naast de technische problemen, is er ook een hogere 

kostprijs verbonden aan elektrische fietsen. In Neder-

land is OV-fiets gestopt met het aanbieden van elek-

trische fietsen omdat het niet rendabel is. In Madrid is 

er in 2014 een fietsdeelsysteem gestart met elektrische 

fietsen.

In Londen worden brompton plooifietsen aangeboden 

door het fietsdeelsysteem. Daarvoor is een speciaal 

docking station beschikbaar. De prijs daarvoor is echter 

10 keer hoger dan die van de huidige sleutelautomaat. 

Blue-mobility blijft op zoek gaan naar meer betaalbare 

systemen voor uitlening. De optie om deze manueel uit 

te geven via de fietspunten werd ook bekeken. Daar is 

echter meestal geen plaats, het is geen 24u service en 

doet de prijs ook stijgen. De huidige Blue-bike fiets kost 

360€, een brompton is veel duurder. De huurprijs zou 

dan stijgen naar ongeveer 8€. Gelet op de kostprijs is het 

systeem nog niet rendabel.

Stevige stadsfiets met een handig mandje
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Blue-bike promotie
Waarom blue-bike?

Verschillende steden zetten blue-bike in de kijker met welbepaalde argumenten:

Stad Blue-bike als onderdeel van het fietsbeleid

Kortrijk Blue-bike gebruiken als minder hinder maatregel

Brugge Het is makkelijker om aan te sluiten bij een bestaand 
systeem. Uit een specifieke studie naar fietsdeelsystemen 
voor Brugge kwam blue-bike als meest geschikte naar 
voren 

Deinze Visibiliteit geven aan de fietsers, meer fietsen op straat. 
Meer blue-bikes ondersteunt dat.

Leuven 90% van de inwoners heeft een fiets, maar ook de bezoe-
kers van de stad moeten fietsen

Ninove Bij het invoeren van betalend parkeren in het centrum 
werd het gebruik van de blue-bike gratis

Algemeen

In het algemeen is het moeilijk aantoonbaar dat Blue-bikes meer gebruikt worden als 

rechtsreeks gevolg van een promotiecampagne. Grotere steden profiteren mee van 

de bekendheid van Blue-bike. In kleinere steden is het 

echter toch nodig om de invoering bekend te maken. In 

die zin gaan campagnes hand in hand met de opening 

van een hub, de invoering van een derdebetalersysteem, 

of andere stimuli voor het gebruik van Blue-bike. Deze 

combinaties zorgen steevast voor een stevige groei van 

het gebruik van de fietsen in de betrokken stad.

De meeste steden die financieel bijdragen, willen op een of andere manier een herken-

baarheid van de eigen stad in de promotiecampagne. Blue-mobility bekijkt hiervoor 

ook nog de mogelijkheid om aan de sleutelautomaten logo’s toe te voegen. Bij hubs 

buiten het station is het alvast makkelijker om een persoonlijke tint toe te voegen.

In kleinere steden is het 
echter toch nodig om de 

invoering bekend te maken.
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Praktijk

Blue-bike Deinze
Het Blue-bike succesverhaal in Deinze is gestart als onderdeel van het minder 

hinder pakket bij de wegenwerken aan de afrit van de autosnelweg E17. 

Automobilisten wordt een alternatief geboden door vanaf het station een 

gratis fiets ter beschikking te stellen. 

Ondertussen staan er 120 fietsen in de hub aan het 

station. Er is ook nog een tweede Blue-bike hub. Op de 

markt staan er 10 fietsen, maar deze worden veel minder 

uitgeleend. Een derde uitleenpunt, namelijk aan rand-

parking Brielpoort volgt. 

In een stad als Brugge zorgde het gratis ontlenen van 

de fietsen voor een onhoudbare druk. Daarom wordt 

gevraagd of dat in Deinze wel houdbaar is en het gratis 

ontlenen blijft? Ja, tot nader order blijft het ontlenen van 

een Blue-bike in Deinze gratis. Er zijn inderdaad meldin-

gen van bijvoorbeeld gebruikers die na het terugbrengen 

van de fiets, meteen een nieuwe sleutel meenemen om 

zeker te zijn van hun fiets de volgende dag. Of je dit 

misbruik wil noemen of niet, de stad Deinze gaat ervoor 

om zo veel mogelijk mensen op de Blue-bike te zetten en 

te houden. Momenteel is het dan ook onmogelijk om in 

Deinze te komen zonder dat je een Blue-bike ziet in het 

straatbeeld. 

De stad Deinze staat in de mobiliteitswereld inder-

daad bekend om zijn Blue-bike succes. Maar is het de 

bedoeling van de stad om hierop te blijven inzetten of is 

het een opstap naar een breder fietsbeleid? Dat breder 

fietsbeleid is er vandaag de dag al. De stad werd niet 

voor niets verkozen tot fietsstad van 2015. Het Blue-bike 

verhaal is daarbij een zeer visuele ondersteuning van het 

fietsbeleid. Daarbinnen kaderen bijvoorbeeld ook maat-

regelen als een subsidie voor de aankoop van een elek-

trische fiets of een bakfiets wanneer een nummerplaat 

wordt ingeleverd. Ook de voorbeeldrol van het College 

van Burgemeester en Schepenen heeft een stimulerend 

effect. Zij krijgen geen kilometervergoeding meer voor 

hun autoverplaatsingen, maar gebruiken de elektrische 

fiets om zelf het fietsen te ervaren in hun stad.

Het Blue-bike succesverhaal kost de stad Deinze jaarlijks 

ongeveer 40 000€.  

Campagnebeeld Deinze



12

Fotoreportage Blue-bike Deinze
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Andere cases

Roeselare 

 → Uitgebreide communicatie in de vorm van een ‘wie 

wat waar verhaal’

 → Getuigenis van een gebruiker met een specifieke 

fotoshoot in de stad

 → Gebruikelijke infokanalen zoals stadsmagazine en 

affiches, specifieke fotoshoot

 → Verschillende campagnes op poten gezet kort na elkaar. 

Dit jaar concentreert de campagne zich op de eigen 

werknemers om als voorbeeld te dienen voor de rest 

van de stad, bijvoorbeeld voor dienstverplaatsingen.

 → Samen met Blue-mobility 

 

Hasselt

 → Heeft een geparkeerde auto helemaal laten bestic-

keren met Blue-bike.

 → Een auto laten rondrijden met een Blue-bike erop 

Kortrijk

 → Campagne gekoppeld aan invoering derdebetaler-

systeem

 → Maakte een campagnebeeld met het Kortrijkse 

station en koppelde er het stadslogo aan

 → Flyeren, gebruik slogan ‘meer blue op straat’

 → Campagne ter waarde van 7000 euro

 → Het is de bedoeling om eenzelfde campagne te 

voeren bij opening van nieuwe locaties 

Brugge

 → Gebruik gemaakt van fiets en banners, 

 → Een fiets geplaatst in de stationsgang

 → De gemeente stuurde brieven naar 500 bedrijven

 → In maart 2015 was er de derby tussen de twee 

voetbalclubs in Brugge. Er is gevraagd aan beide 

besturen om samen naar de wedstrijd te fietsen op 

een Blue-bike. Daarover is heel wat heisa geweest 

aangezien het gaat over blauwe fietsen. Dat terwijl 

de clubkleuren van de ene voetbalploeg ook blauw 

zijn, maar die van de andere groen. Na een hele hei-

sa in de pers, heeft het bestuur eigen groene fietsen 

gebruikt om naar het stadion te fietsen. 

 → De stad blijft steeds op zoek naar persmomenten 

Mortsel

Geen eigen campagne opgezet, maar wel de digitale 

campagnebeelden ter beschikking gesteld aan fietsers-

bond en natuurpunt. Deze organisaties hebben dat 

vervolgens gebruikt. Gratis reclame! 

Provincie West-Vlaanderen

De provincie organiseert de ‘testkaravaan’. Hiermee 

kunnen bedrijven allerlei fietsen laten uittesten door 

hun werknemers. Blue-bikes zijn ook opgenomen in 

deze karavaan.

Campagne Hasselt

Campagnebeeld Kortrijk
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Shop

Samenwerking

Blue-mobility is zelf al op zoek gegaan naar samenwerkingsverbanden met andere par-

tijen. Er is bijvoorbeeld uitgekeken naar synergiën tussen het systeem en de beziens-

waardigheden in de stad of specifieke handelaars. Koppelingen met bijvoorbeeld een 

gratis koffiekoek op vertoon van de Blue-bike kaart werden bekeken. Voor de moment 

werd er nog geen samenwerking van deze aard opgestart.

De beschikbaarheid van Blue-bike is vaak reeds wel 

geïntegreerd in de bereikbaarheidsprofielen van de 

stadsdiensten. Het zou echter verder mogen gaan. De 

beschikbaarheid kan ook nog ingebouwd worden in de 

online routeplanners. 

Er is steeds een link naar de stad/gemeente. Maar andere 

partners zijn ook denkbaar. De handelaars in de stad 

bijvoorbeeld. In Lier werd het project voorgesteld aan 

de economische raad. De leden waren echter niet warm te krijgen voor het systeem. De 

gemiddelde handelaar denkt nu eenmaal dat 90% van zijn klanten met de auto komt 

(vaak vanuit eigen verplaatsingspatroon). Hier zit een belangrijk probleempunt waar-

voor de stad Lier en ook Fietsberaad nog verder onderzoek plannen.

De reacties van lokale fietshandelaars kunnen een bekommernis zijn. Nochtans is dat 

nog nergens een issue geweest. Enkel in Brugge was er een ervaring met negatieve 

reacties en tegenkanting van fietshandelaars. Daarop is toen verduidelijkt dat Blue-bi-

ke geen concurrentie wil aangaan. Het Blue-bike fietsdeelsysteem is niet gericht op 

toeristen. Je moet immers lid worden en voor eenmalig gebruik ga je jezelf niet lid 

maken. Daarnaast wil Blue-bike net het fietsbeleid versterken en op die manier zor-

gen voor meer fietsers. Daar kan de lokale fietshandelaar enkel maar mee de vruchten 

van plukken.

Koppelingen met bijvoorbeeld 
een gratis koffiekoek op 

vertoon van de Blue-bike 
kaart werden bekeken.
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Potentiële nieuwe Blue-bike hubs

Totnogtoe is Blue-bike gericht op natransport. Potentië-

le nieuwe locaties moeten dan ook vooral gezocht wor-

den op plekken waar een overstap van vervoersmodus 

op een logische manier gemaakt kan worden door een 

ruim publiek. De ruimtelijke inpasbaarheid of ruim-

te-inname is bij geen enkele stad een aandachtspunt.

Uit recent onderzoek (2016) van Blue-mobility blijkt dat 

de bepalende succesfactoren voor een Blue-bike locatie 

de aanwezigheid van ondernemingen in de buurt van de 

hub zijn in combinatie met een derdebetalersregeling en 

de lokale promotie voor Blue-bike.

Locatie Motivatie voor een Blue-bike hub

mobiliteits knooppunten

treinstation
totnogtoe enige locatie

makkelijkere inschatting potentiële gebruikers

knooppunt openbaar 
vervoer

ruim aanbod van frequente bus- of tramverbindingen

veel reizigers met korte afstand tot eindbestemming

park & ride
veel parkeerders met korte afstand tot eindbestemming

in Kortrijk heeft het parkeerbedrijf hierover al vragen

woongebied

rand van grootstedelijk 
fietsdeelsysteem

overstap van fiets op fiets

waar is de grens, Velo is nog in expansie

interoperabiliteit betaalsystemen

woongebied in de stad

in het algemeen hoog fietsbezit

mensen die geen fiets hebben op andere manier 
ondersteunen

niet willen gebruiken van de fiets wegens hoge kans 
op diefstal anders aanpakken

niet de bedoeling als voortransport

basismobiliteit

alternatieve invulling voor een bus tot in de verste 
uithoek

mogelijke samenwerking met De Lijn

fiets is niet voor elke busgebruiker een alternatief

als de vraag zeer laag is, dan is er weinig potentie 
voor een blue-bike hub

voortransport in landelijke 
gebieden

de hub staat aan het station

de fiets wordt gebruikt om naar huis te fietsen en de 
volgende dag weer naar het station

niet de bedoeling als voortransport

Blue-bike in Geraardsbergen
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Voor een nieuwe Blue-bike hub moet de gemeente 

volgende kosten in rekening brengen:

 → Eenmalige investeringskost voor de installatie van 

de hub

 → Vaste jaarlijkse kost in functie van het aantal fietsen

Aangezien er verschillende financieringsmogelijk-

heden zijn vanuit NMBS en De Lijn kan een gemeente 

voor een exacte prijsbepaling contact opnemen met 

Blue-mobility.

Locatie Motivatie voor een Blue-bike hub

bedrijventerrein centrale bushalte

besparing van bus doorheen gans bedrijventerrein

niet alleen werknemers, maar ook bezoekers

grootte van het bedrijventerrein en aantal werk-
nemers

Mobiliteitsknooppunten

Treinstations

Totnogtoe zijn er nagenoeg enkel Blue-bike hubs aan 

treinstations. Van deze plekken kan uit de beschikbare 

informatie (bv. Aantal reizigers) een inschatting ge-

maakt worden van het aantal potentiële gebruikers.

Knooppunten openbaar vervoer

Ook andere knooppunten van openbaar vervoer zijn 

voor de hand liggende potentiële hubs. Daar waar er een 

ruim aanbod is van frequente bus- of tramverbindingen, 

van waaruit nog vele reizigers een beperkte afstand 

moeten afleggen tot aan de eigenlijke bestemming.

P&R

Een andere voor de hand liggende locatie zijn P&R-par-

kings. In Kortrijk krijgt het parkeerbedrijf Parko nu reeds 

vragen voor Blue-bike abonnementen. Er zal dus ook 

zeker gebruik zijn van Blue-bikes op zulke locaties. In Lier 

wordt op de nieuwe hub een fietsenstalling van De Lijn 

gebruikt. Dat is momenteel de goedkoopste fietsenstal-

ling voor gemeentes. Blue-bikes kunnen daar perfect in 

gestald worden, net zoals dat gebeurt in de stallingen van 

de NMBS/Infrabel. Blue-bike heeft immers geen eigen 

fietsenstallingen. 

Waarom spreken we over Park&Ride? Moeten we het 

niet hebben over Park&Bike? Wel, de twee kunnen op 

eenzelfde locatie. Dat is ook in Nederland vaak het geval.
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Bedrijventerreinen
Centrale bushalte in/aan een bedrijventerrein met 

Blue-bikes om tot aan het bedrijf te fietsen? 

In plaats van een bus doorheen een gans bedrijven-

terrein te laten rijden om iedereen dicht genoeg bij zijn 

bestemming af te zetten, kan er gedacht worden aan 

een centrale bushalte met een Blue-bike hub. Van daar-

uit kan men dan met de Blue-bike tot aan zijn bedrijf 

fietsen. Ook interessant voor de bezoekers. Maar werkt 

zoiets wel? Zijn er hiervoor wel voldoende klanten? Dat 

zal natuurlijk verschillen naargelang de grootte van het 

bedrijventerrein en het aantal werknemers. Er wordt de 

suggestie gedaan aan Blue-mobility om een soort proef-

project mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een container 

met een hub en fietsen die tijdelijk op een testlocatie 

kan geplaatst worden. Na een bepaalde periode kan 

dan een evaluatie gebeuren. Blue mobility geeft aan dat 

er heel wat tijd nodig is voor een correcte evaluatie van 

het gebruik. Ze merken dat nieuwe hubs traag op gang 

komen. Mensen moeten de fietsen eerst zien gebruiken, 

zien dat collega’s fietsen, de ervaring moet mondeling 

doorverteld worden. De evaluatieperiode zou dus lang 

genoeg moeten duren.

Woongebieden
Randpunten van een grootstedelijk fiets deelsysteem? 

De uiteinden van een fijnmazig fietsdeelsysteem zoals 

Velo of Villo kunnen eventueel interessante locaties zijn 

voor een Blue-bike hub. Je stapt dan over van fiets op 

fiets. De vraag is natuurlijk waar het stedelijke fietsdeel-

systeem stopt. Velo is bijvoorbeeld nog steeds in expan-

sie. Ook de interoperabiliteit tussen de betaalsystemen 

is een aandachtspunt. Het gebruik van de mobib kaart 

voor de verschillende fietsdeelsystemen kan hiervoor 

deels soelaas brengen. Maar dan moet nog steeds duide-

lijk zijn welke inkomsten voor welke aanbieder zijn. 

Woongebieden in de stad?

Blue-bike is bedoeld als vervoermiddel voor natrans-

port. Vooral winkelgebieden, bedrijfslocaties, werk-

gebieden en dergelijke komen dan in aanmerking. 

Woongebieden niet, want daar gaan we uit van het 

hoge fietsbezit. Nochtans wordt bijvoorbeeld het 

fietsdeelsysteem in Antwerpen ook door veel bewo-

ners gebruikt, ook al hebben ze een eigen fiets. Er zijn 

ook gemeenten die een Blue-bike net willen aanbieden 

voor bewoners die geen eigen fiets hebben. Toch lijkt 

er consensus over het feit dat dat net niet de bedoeling 

kan zijn. Blue-bike voor uw werk

Blue-bike in de stad
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Er zijn ook bewoners die geen eigen fiets hebben en 

voor wie ook een fiets een dure investering is. Zij zullen 

vaak ook Blue-bike een eerder dure zaak vinden. Als je 

moet betalen voor dagelijks gebruik van de Blue-bike 

fiets, dan is dat een kostelijke zaak. Het is dan veel 

goedkoper en veel duurzamer om bijvoorbeeld de 

aankoop van een fiets te subsidiëren. In Deinze ziet men 

wel een divers publiek, net omdat het gratis is.

Er is daarenboven een algemene tendens om van fiets-

bezit naar fietsgebruik te gaan, zeker in de stedelijke 

gebieden. De ruimte impact van het openbaar domein, 

zoals publieke fietsenstallingen, is beperkter bij deelfiet-

sen dan bij private fietsen.

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid?

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de 

conceptnota basisbereikbaarheid goed. Die bepaalt 

de manier waarop het vervoersaanbod in Vlaanderen 

wordt georganiseerd. Dit heeft gevolgen voor de dienst-

verlening van De Lijn. Basismobiliteit werd enkel gezien 

in termen van openbaar vervoer, maar bij basisbereik-

baarheid is het uitgangspunt combi-mobiliteit waarbij 

ook andere modi kunnen ingeschakeld worden, zoals 

o.a. de fiets of Blue-bike. 

Blue-bike kan zeker een belangrijke rol spelen bij basis-

bereikbaarheid, maar is niet voor iedereen een volwaar-

dig alternatief voor de bus. Sommige mensen gebruiken 

immers net de bus omdat ze niet (meer) kunnen fietsen. 

Daarnaast is er het aspect van het gebruik. Op loca-

ties waar de vraag of het potentieel laag is, is het niet 

meteen interessant om een Blue-bike hub te plaatsen 

maar dit kunnen wel plaatsen zijn waar de bereikbaar-

heid zeer belangrijk is zoals bijvoorbeeld een OCMW. 

Aan de meeste bushaltes heeft men weinig zicht op 

het effectieve aantal op- en afstappers en dus op het 

potentieel gebruik van Blue-bike (en dat in tegenstelling 

tot de treinstations). 

Als voortransport in landelijke gebieden?

Op locaties ‘op den buiten’ wordt de Blue bike blijkbaar 

ook gebruikt als voortransport. De fiets wordt ’s avonds 

genomen om naar huis te fietsen en ’s morgens fietst 

men er weer mee naar het station. In se is dat echter 

niet de opzet van Blue-bike. Wat als er iets tussenkomt 

en je de volgende ochtend de fiets niet kan terugbren-

gen naar het station? Voor voortransport is in principe 

de eigen fiets beschikbaar. 

Blue-bike in Turnhout

Blue-bike aan parking en bushalte De Mol in Lier

Blue-bike kan zeker een 
belangrijke rol spelen bij 

basisbereikbaarheid



19

Praktijk

Lier

Lier centrum telt 35000 inwoners en de binnenstad 

heeft een doorsnede van ongeveer 1 à 1,5 kilometer. 

Deze afstand is perfect wandelbaar. Vaak wil men echter 

vele bestemmingen aandoen. De stad Lier wil kijken of 

bezoekers hiervoor een fiets kunnen krijgen. Aan het 

treinstation is er reeds een Blue-bike hub. De stad wil 

nu ook een hub aan het tweede busstation, dat is net 

de andere kant van de stad. Een derde locatie waaraan 

gedacht wordt ligt aan een P&R. 

Er is niets flexibeler dan met de fiets alle bestemmingen 

in de stad aan te doen. Ook voor winkelen is het ideaal. 

Je krijgt dan echt het concept van de auto achterlaten 

aan de rand en vanaf daar de fiets gebruiken. Het doel 

is vooral het verkorten van de afstanden, niet zozeer in 

afstand maar wel in tijd. Vanuit Antwerpen-Centraal sta 

je met de trein en de Blue-bike in 22 minuten op de grote 

markt van Lier. 

De voorziene hubs liggen telkens aan een ander uiteinde 

van de stad. De winkelassen liggen er net tussen. Op die 

manier verhoogt de zichtbaarheid van het winkelgebeu-

ren, is er meer passage, meer gebruik van de winkelas-

sen, kortom een ondersteuning van de kernversterking 

voor het winkelcentrum. 

Ondertussen (najaar 2016) is Lier de eerste stad die 

ook Blue-bikes uitleent aan bushaltes en parking. In het 

najaar van 2016 zijn de hubs aan de bushalte Veemarkt 

en bushalte en parking De Mol geopend.

Wie nam het initiatief? De eerste ideeën zijn gekomen 

van de werknemers van het fietspunt. Er zijn een aantal 

pogingen ondernomen en er werd onder andere een 

subsidie aangevraagd. De subsidie is er nooit gekomen. 

Het idee is daarom nooit helemaal uitgekristalleerd 

totdat er binnen het kader van blue-mobility mogelijk-

heden kwamen voor uitbreiding van hub-locaties. 

Wie financiert? De financiering zit verdeeld tussen De 

Lijn, blue-mobility en de stad. Aanvankelijk werd er 

nog uitgekeken naar mogelijke sponsoring voor op de 

fietsen. Dit werd voorlopig niet uitgewerkt, omdat de 

kosten voor de stad eerder beperkt zijn.

Hoe werd het aanbesteed? Dit werd niet afzonderlijk 

aanbesteed. Het gaat om een overeenkomst tussen de 

vier partners.

Sint-Niklaas

Het centrum van Sint-Niklaas heeft een doorsnede 

van ongeveer 2 kilometer. Aan het treinstation is er 

een Blue-bike hub. De stad bekijkt of het mogelijk is 

om een tweede hub te installeren aan de andere kant 

van het centrum, namelijk aan het waasland shopping 

center. De markt en het centrum liggen dan tussen 

beide hubs. Dat maakt de markt en het centrum aan-

trekkelijk voor allerlei tussenstops. Voor de hub aan 

het waasland shopping center wordt ook gedacht aan 

gebruik door bezoekers van de vele bedrijventerreinen 

die er rondom liggen. 

Blue-bike aan bushalte Veemarkt in Lier
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Zijn er andere partijen betrokken? Op dit moment 

worden er buiten de vaste partners geen andere partijen 

betrokken. Met het shoppingcenter is contact geweest 

en zij geven aan dat het aan de stad is om hiermee al dan 

niet verder te gaan. Ze uiten geen specifieke bezwaren, 

bijvoorbeeld rond parkeerders die de fiets naar de stad 

zouden nemen. De hub is immers vooral gericht op het 

busknooppunt. Daarnaast lkan Blue-bike een oplossing 

betekenen voor de bereikbaarheidsproblemen van het 

bedrijventerrein. Deze denkpiste kan mogelijkheden 

bieden op het vlak van mede financiering. Een mogelijke 

denkpiste is dan om hen daar toch bij te betrekken. Maar 

Blue-bike blijft natuurlijk vrij te gebruiken door iedereen, 

wat mogelijk een bezwaar is voor private financiering. 

Mechelen

Het centrum van Mechelen heeft een doorsnede van 

ongeveer 1,5 kilometer. Aan het treinstation is er een 

Blue-bike hub. De stad bekijkt de mogelijkheden voor 

twee nieuwe hubs, namelijk aan het station Nekkerspoel 

en aan het busknooppunt Veemarkt. De hub aan station 

Nekkerspoel werd in de lente van 2016 geopend. Deze 

aan de Veemarkt volgt later dit jaar of begin 2017. De 

stad weet niet wat het gebruik ervan zal zijn. Men is 

benieuwd wie de fietsen daar zal gebruiken.

Aanbesteding? Het betreft een samenwerkingsovereen-

komst tussen de betrokken partners.

Stad Potentiële/gewenste nieuwe locatie(s) Motivatie/argumentatie

Brugge Park & ride Park & bike

Kortrijk Nieuwe blue-bike hubs aan parkeerter-
reinen

Parkeerbedrijf Parko kreeg al verschillende vragen 
naar blue-bikes

Lier Naast station ook blue- bike locaties aan 
het busstation en een parking aan de 
andere uiteinden van de stad

Na aankomst aan de stad, de verschillende bestem-
mingen bereiken met de fiets

De verschillende bestemmingen liggen rondom en 
tussen de verschillende hubs

Ook de winkelassen liggen tussen de verschillende 
hubs

Meer passage van fietsers in plaats van auto’s en 
daardoor meer beleving van de stad

Meer leven in de stad leidt tot kernversterking

Mechelen Naast hoofdstation ook blue-bike locatie 
aan tweede station en aan centrale 
bushalte

De bushalte situeert zich in het centrum van de stad. 
Het gebruik zal moeten geëvalueerd worden.

Sint-Niklaas Naast station ook blue-bike locatie aan 
Waasland Shopping Center

Zelfde argumentatie als Lier

Ook de bedrijventerreinen met de fiets bereikbaar 
maken vanaf de busknoop

Wevelgem Pendelfondsdossier om Blue-bike aan te 
bieden aan de rand van bedrijvenzones

Bedoeling dat pendelaars vanaf de rand de blue-bike 
kunnen nemen tot aan het eigen bedrijf
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treinstation aantal fietsen verhuringen in 
2015

Derdebetaler  systeem Verhuringen  
per fiets

Aalst 13 1160 89,23

Aarschot 8 443 55,38

Antwerpen-Berchem 26 3273 125,88

Antwerpen-Centraal 38 4992 131,37

Asse 11 218 19,82

Beernem 8 152 19,00

Bergen 11 289 26,27

Brugge 76 14162 gratis 186,34

Brussel-Centraal 18 1275 70,83

Brussel-Luxemburg 14 486 34,71

Brussel-Noord 14 1019 72,79

Brussel-Zuid 15 1103 73,53

Deinze 126 24971 gratis 198,18

Dendermonde 45 6665 gratis 148,11

Diest 9 400 44,44

Eeklo 22 3347 gratis 152,14

Overzichtstabellen blue-bike hubs
Blue-bike in Vlaanderen: locaties 2015



22

Geel 27 1597 1 € 59,15

Genk 12 322 26,83

Gent-Dampoort 36 4060 112,78

Gent-Sint-Pieters 72 11392 158,22

Halle 14 676 48,29

Hasselt 76 13944 gratis 183,47

Herentals 18 2370 1 € 131,67

Kortrijk 46 3078 66,91

Leuven 48 6806 141,79

Lier 20 1604 1 € 80,20

Lokeren 8 654 81,75

Londerzeel 10 115 11,50

Luik 12 434 36,17

Mechelen 41 7832 1 € 191,02

Mol 31 2364 1 € 76,26

Mortsel-Oude-God 9 331 1 € 36,78

Namen 8 245 30,63

Ninove 23 2867 gratis 124,65

Oostende 38 3272 86,11

Ottignies 4 89 gratis 22,25

Roeselare 33 3376 1 € 102,30

Sint-Niklaas 15 1538 102,53

Sint-Truiden 8 540 67,50

Torhout 12 522 43,50

Turnhout 27 590 21,85

Vilvoorde 30 1275 42,50

Waregem 30 1054 1 € 35,13

Zottegem 9 112 12,44
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Blue-bike in Vlaanderen 
Nieuwe locaties in 2016

Er zijn acht nieuwe Blue-bike locaties gerealiseerd in 2016. De initiatiefnemer was altijd 

de stad/gemeente. Die neemt ook de jaarlijkse bijdrage voor de operationele kosten 

voor haar rekening. De fietsen worden onderhouden door het fietspunt.

stad/gemeente locatie partner die investeert in 
de sleutelautomaat

Geraardsbergen treinstation nmbs

Heist-op-den-Berg treinstation nmbs

Mechelen-Nekkerspoel treinstation nmbs

Oudenaarde treinstation nmbs

Tongeren treinstation nmbs

Lier Veemarkt bushalte de lijn

Lier De Mol P&R stad

Boechout Capenberg bus/tramhalte de lijn

Sleutelautomaat



24

Blue-bike in Vlaanderen 
Geplande locaties in 2016

Er staan nog twee nieuwe Blue-bike locaties ingepland voor eind 2016. Ook hier is de 

initiatiefnemer  altijd de stad/gemeente die de jaarlijkse bijdrage voor de operationele 

kosten voor haar rekening neemt.

stad/gemeente locatie partner die investeert in 
de sleutelautomaat

Aalter treinstation nmbs

Tienen treinstation nmbs

Blue-bike aan het centraal station in Antwerpen
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