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INLEIDING 

Het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen focust al jaren op het woon-werk- en het woon-schoolverkeer. Er 

werden heel wat initiatieven ontwikkeld in dit kader: het Pendelfonds, Ik Kyoto, Bike to work,… Pas 

recent groeide de aandacht voor recreatieve verplaatsingen. Toerisme Vlaanderen participeerde in het 

Europese project STREAM (www.iee-stream.com) over het thema. De Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde (VSV) biedt organisatoren van stadsfestivals en andere evenementen sinds 2009 

begeleiding aan bij het opstellen van een mobiliteitsplan. In 2012 wordt dit aanbod uitgebreid naar 

toeristische attracties en meetinglocaties. Op 7 juni 2011 organiseerde BEPOMM
1
 een 

inspiratiemeeting met als thema duurzame vrijetijdsverplaatsingen. Verder verschenen een aantal 

interessante publicaties waarin algemene beleidsaanbevelingen geformuleerd werden. Zo 

publiceerden Komimo
2
 en de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen in 2010 naar aanleiding van de Heen-

en-weer-week het dossier “Recreatief verkeer in Vlaanderen” en verscheen in 2011, in de reeks 

“Toerisme Research Papers”, het rapport “Duurzaam recreatief verkeer in Vlaanderen” van het 

Steunpunt buitenlands beleid, toerisme en recreatie. Beide publicaties vormen een belangrijke input 

voor dit document. 

Deze nota zag het licht binnen de stuurgroep “duurzaam recreatief verkeer”, een werkgroep die tot 

stand kwam op initiatief van Toerisme Vlaanderen, met vertegenwoordigers uit de toeristische en de 

mobiliteitssector. Deze werkgroep wil een eerste aanzet zijn naar een betere samenwerking tussen de 

beleidsdomeinen toerisme, recreatie en evenementen enerzijds en mobiliteit anderzijds. Deze 

beleidsnota is daarom gericht aan de kabinetten van Vlaams Minister van Toerisme Geert Bourgeois 

en Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. In deze nota wil de stuurgroep 

een aantal concrete acties voorstellen om de diverse beleidsaanbevelingen uit voornoemde 

publicaties te verwezenlijken. Het aandeel recreatief verkeer is de laatste jaren sterk gegroeid. 

Daarom is het aanbevolen dat de aandacht voor duurzaam recreatief verkeer structureel opgenomen 

wordt in het gevoerde beleid en dat er specifieke acties ontwikkeld worden.  

De nota begint met een korte situatieschets. Vervolgens wordt een argumentarium aangereikt om 

recreatief verkeer hoger op de (politieke) agenda te plaatsen. Het laatste deel tenslotte bevat een 

aantal actievoorstellen, vertrekkend vanuit de bestaande beleidsaanbevelingen. 

De leden van de “stuurgroep duurzaam recreatief verkeer”: 

Paul Beeckmans – The Greens-European Free Alliance in the European Parliament 

Bart Busschaert – Traject Mobility Management 

Kirsten De Mulder – Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

Vicky Dierickx – Mobiel 21  

Ilse Fannes – Komimo  

Griet Geudens – Toerisme Vlaanderen 

Erik Goetvinck – NMBS Mobility  

Peter Hofman – Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Eddy Klynen – Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

Christel Leys – Departement Internationaal Vlaanderen, Cel Toerisme 

Wim Nicque – De Lijn 

Eva Van Eenoo – Fietsersbond 

Jan Vanhee – Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

Dries Verclyte – Toerisme Vlaanderen 

Bart Vermeulen – Toeristische Attracties 

                                                      
1
 Belgian Platform on Mobility Management 

2
 Koepel Milieu en Mobiliteit 

http://www.iee-stream.com/
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RECREATIEF VERKEER IN VLAANDEREN: EEN OVERZICHT 

 

RECREATIEF VERKEER? 

Om het onderwerp van deze nota af te bakenen, baseren we ons op de definitie van recreatief verkeer 

zoals die door Komimo en de Bond Beter Leefmilieu gebruikt wordt in de nota “Recreatief verkeer in 

Vlaanderen”. 

“Recreatief verkeer is alle verkeer dat gebeurt in het kader van vrijetijdsbesteding. Daaronder 

verstaan we: toerisme, daguitstappen, sport, cultuur, familie of vrienden een bezoek brengen 

en ontspanning (wandelen, rondrijden, joggen,…).  

We willen in deze definitie ook expliciet citytrips en (“niet-noodzakelijke” of “fun”)-shopping opnemen, 

omdat die een vergelijkbare impact kunnen hebben als de verplaatsingen naar recreatieve 

bestemmingen en evenementen. 

Zowel individueel verplaatsingsgedrag (bv. familiebezoek met het gezin) als verplaatsingen met een 

collectieve bestemming (bv. verplaatsingen naar toeristische bestemmingen of evenementen) komen 

in deze nota aan bod. Gezien de grotere impact op het vervoerssysteem en de omgeving, zal echter 

meer aandacht besteed worden aan de verplaatsingen naar grote trekpleisters (toeristische 

bestemmingen, evenementen, sportwedstrijden, beurzen…). 

Deze nota beperkt zich tot de verplaatsingen in Vlaanderen. Het inkomende verkeer en het 

transitverkeer worden uitgesloten. Er wordt aandacht besteed aan Vlamingen die hun vrije tijd in eigen 

land spenderen en aan toeristen op bezoek in Vlaanderen. 

 

HET BELANG VAN RECREATIEF VERKEER IN VLAANDEREN 

Om het belang van het recreatief verkeer op de Vlaamse wegen aan te tonen, is het Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag (OVG) de belangrijkste gegevensbron. Dit mobiliteitsonderzoek wordt sinds 1994 

uitgevoerd door de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en 

Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Deze gegevens zijn echter onvolledig, waardoor een 

aantal verplaatsingen en doelgroepen onderbelicht blijven. Zo komt het recreatief winkelen niet in 

beeld. Ook over verplaatsingen van Walen, Brusselaars en buitenlanders naar Vlaamse attracties of 

evenementen zijn geen gegevens beschikbaar.  

Volgens OVG 4.2
3
 is het recreatief verkeer verantwoordelijk voor 31% van alle verplaatsingen. Dit is 

meer dan de werk- en schoolverplaatsingen (29%) of het aantal verplaatsingen voor winkelen en 

diensten (27%)
4
. In afgelegde afstand neemt het recreatief verkeer significant toe in OVG 4.2 (31%) 

t.o.v. OVG 4.1 (26%), terwijl het aantal afgelegde kilometers voor de werk- en schoolverplaatsingen 

(29%) en voor winkelen en diensten (13%) stabiel blijft.  

                                                      
3
 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, 4

de
 editie. OVG 4 is een continu onderzoek waarvan 

het veldwerk over 5 jaar verspreid is. Enkel de resultaten van de eerste twee onderzoeksjaren werden 
reeds gepubliceerd (OVG4.1 en OVG4.2) 
4
 Waarbij dient opgemerkt (zie ook hoger), dat onder “winkelen en diensten” ook een deel “niet-

noodzakelijke”, dus recreatieve verplaatsingen zitten, maar deze cijfers beperken zich tot het “puur 
recreatieve”. 
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Volgens OVG 3, het meest recente volledig afgeronde mobiliteitsonderzoek, is de auto (62%) de 

dominante verplaatsingswijze in de vrije tijd (als autobestuurder in 37% en als passagier in 26% van 

de vrijetijdsverplaatsingen). Ook in aantal afgelegde kilometers scoort de auto hoog bij de recreatieve 

verplaatsingen (71% van de afstand afgelegd voor recreatief verkeer).  

Verder biedt het OVG 3 interessante informatie over het tijdstip van recreatieve verplaatsingen. 

Uiteraard gebeuren die hoofdzakelijk tijdens het weekend en de schoolvakanties, maar ook op 

werkdagen neemt het recreatief verkeer een belangrijke plaats in (tot 27% van het verkeer op vrijdag 

in aantal verplaatsingen, en 33% van het aantal afgelegde kilometers op vrijdag). Het zwaartepunt ligt 

voornamelijk tijdens de avondspits (tussen 16.00 en 19.00 uur).  

Een modal shift naar meer duurzame modi in het recreatief verkeer kan dus ook positieve gevolgen 

hebben voor de overige verplaatsingsmotieven en met name voor het werk- en schoolverkeer tijdens 

de avondspits.  

Het Steunpunt Toerisme en Recreatie, Toerisme Vlaanderen en de vijf Vlaamse Provinciale 

Toeristische Federaties lieten tussen juni 2010 en juli 2011 een pilootonderzoek uitvoeren naar 

daguitstappen van de Belg. In dit onderzoek werden gegevens verzameld over alle daguitstappen die 

op meer dan 20 km van huis plaatsvinden (behalve bij toertochten te voet, per fiets, per paard) én 

waarvoor men minimaal 4 uur van huis is (inclusief de reistijd), zonder dat daarbij een overnachting 

plaatsvindt. Iemand bezoeken, dagtochten vanuit een vakantieadres of tweede verblijf en uitstappen 

met een routinematig karakter werden uitgesloten. De auto bleek het vervoermiddel voor maar liefst 

74% van alle daguitstappen in dit onderzoek.  

Toerisme en recreatie hebben echter ook een belangrijke economische impact. Voor het Vlaams en 

Brussels gewest samen is de bruto toegevoegde waarde van de volledige toeristische industrie gelijk 

aan 12,6 miljard euro of 5,3% van de totale toegevoegde waarde in beide gewesten in 2008. (Cijfers 

afkomstig van de Tourism Satellite Account (TSA) voor het jaar 2008). Als we het aandeel van de 

toeristische industrie in de economie vergelijken met andere sectoren is het duidelijk dat de 

toeristische industrie allerminst een klein broertje is. De toegevoegde waarde van de bouwsector voor 

de totale economie van het Vlaamse Gewest is bijvoorbeeld 6,3%, de gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening samen is goed voor 7,2%. Deze cijfers zijn bovendien slechts een 

gedeeltelijke weergave van het economische belang van toerisme en recreatie. Cijfers over 

evenementen, funshopping en ander niet-toeristische vrijetijdsbesteding ontbreken. 

Het aanzienlijke aandeel en het groeiende belang van de vrijetijdsverplaatsingen in Vlaanderen wordt 

in diverse studies aangetoond (zowel vanuit toeristisch als mobiliteitsoogpunt). Het beleid heeft echter 

nog niet grondig ingespeeld op deze evolutie. Mede omwille van het economische belang van 

toerisme en recreatie verdient het dus aanbeveling een duurzame mobiliteitspolitiek te ontwikkelen op 

maat van deze belangrijke sector. 

 

VRIJE TIJD EN MOBILITEIT: EEN COMPLEX HUWELIJK 

Verplaatsingen maken onvermijdelijk deel uit van recreatieve activiteiten. Toeristische attracties, 

shoppingcentra, festivals, beurzen, kunststeden, sportmanifestaties… brengen heel wat bezoekers op 

de been en hebben op die manier een enorme impact op het vervoerssysteem en het verkeer. 

Uitbaters en organisatoren zijn zich in veel gevallen wel bewust van deze impact, maar weten niet 

precies hoe ze die kunnen inperken. 

Anderzijds is een goede bereikbaarheid cruciaal voor de toeristische sector. De verplaatsing maakt 

immers deel uit van de vrijetijdsbesteding. Een vlot bereikbare en toegankelijke attractie of evenement 
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kan een groter doelpubliek bereiken. De consument is bereid om zich te verplaatsen, maar de tijd die 

hij aan deze verplaatsing wil spenderen is begrensd. Attracties of evenementen waarbij de 

verplaatsingstijd onevenredig hoog ligt, zullen sneller uit de boot vallen.  

Beide aspecten scheppen een interessant kader voor de ontwikkeling van duurzame alternatieven 

voor het autogebruik. Daarnaast is er de sociale dimensie. 18% van de Vlaamse huishoudens heeft 

volgens OVG 3 geen eigen wagen in bezit. De ontwikkeling van voldoende alternatieven voor de 

autobereikbaarheid van evenementen en toeristische attracties kan de participatiegraad doen 

toenemen.  

In de praktijk spelen echter ook andere motieven een rol. Niet alle uitbaters en organisatoren zijn 

geïnteresseerd in het aantrekken van het autoloos publiek. Betaalparkings zijn een belangrijke bron 

van inkomsten. Op korte termijn is de winst die te halen valt uit het investeren in duurzame mobiliteit 

niet altijd aan te tonen. Vaak zijn er geen gegevens over herkomst en verplaatsingsgedrag van 

bezoekers beschikbaar. Dit maakt het moeilijk om een mobiliteitsaanbod te creëren of om het 

bestaande aanbod daarop af te stemmen. Waar er wel gegevens beschikbaar zijn, worden ze niet 

altijd vrijgegeven.  
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EEN VERANDERENDE CONTEXT  

 

TOENEMEND RECREATIEF VERKEER 

De jaarlijkse groei van het toerisme op wereldschaal tot 2020 wordt geraamd op 4%, voor Europa ligt 

het verwachte groeicijfer op 3%. De World Tourism Organisation van de Verengde Naties (UNWTO) 

verwacht tegen 2030 een stijging van het aantal inkomende bezoekers in West-Europa naar 222 

miljoen (tegenover 154 miljoen in 2010). Na Noordoost-Azië en Zuid-Europa zal West-Europa 

daarmee de meest bezochte regio ter wereld zijn.  

Consumenten kiezen vaker voor kortere of dichtbijvakanties. De centrale ligging van Vlaanderen 

binnen Europa kan in dat opzicht een troef betekenen. Ook het dagtoerisme (ca 40 miljoen 

binnenlandse daguitstappen op jaarbasis, waarvan de meeste door Vlamingen), blijft het goed doen.  

Door de versnippering van zijn vrije tijd kiest de Westerse toerist, naast zijn hoofdvakantie, voor 

meerdere kortere vakanties verspreid over het jaar. Het valt te verwachten dat de vraag naar korte 

reizen zoals stedentrips en weekendarrangementen in de komende jaren nog zal toenemen. 

Tenslotte zorgt de stijgende levensverwachting in Vlaanderen voor een vergrijzende bevolking. 

Senioren blijven langer gezond en nemen ook langer actief deel aan het sociale leven. Zij zijn bij 

uitstek een bevolkingsgroep met veel vrije tijd en vormen een interessante doelgroep voor zowel het 

dagtoerisme als het verblijfstoerisme.  

Het aandeel recreatief verkeer zal in Vlaanderen de komende jaren nog toenemen en aan belang 

winnen ten opzichte van de school- en werkverplaatsingen. Het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen houdt 

dan ook best rekening met deze groeiende fractie om de impact ervan op de omgeving en op het 

overige verkeer te kunnen beperken. 

 

HET MILIEU EN DE TOERIST ZETTEN AAN TOT ACTIE 

Wereldwijd genereert toerisme naar schatting 5% van de CO2-uitstoot, waarvan 75% afkomstig uit 

transport. Aangenomen kan worden dat het aandeel transport in de CO2-uitstoot van de toeristische 

industrie ook in Vlaanderen van die grootteorde is. Bij een jaarlijkse groei van 4% van het 

internationale toerisme en indien er geen maatregelen genomen worden, zou de CO2-uitstoot van de 

toeristische industrie tegen 2035 met 152% groeien. De toeristische industrie zou onevenredig veel 

bijdragen tot de stijging van de CO2-uitstoot indien er geen inspanningen geleverd worden om de 

stijging van de uitstoot af te remmen. 

De Europese Unie heeft als doelstelling om tegen 2050 tot 95% minder CO2 uit te stoten in een poging 

de impact op de klimaatverandering te verkleinen. Het valt dan ook te verwachten dat Europa in de 

toekomst sterker gaat ingrijpen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en bijkomende reglementering 

zal opleggen. 

Verder kan de klimaatverandering zeer nadelige gevolgen hebben voor laaggelegen toeristische 

bestemmingen en zorgen voor extremere weersomstandigheden. Zo dreigt de uitstoot die het 

toerisme genereert het toerisme zelf in gevaar te brengen. 

De toenemende aandacht voor de klimaatverandering en de schaarste van natuurlijke bronnen zorgen 

ook voor een toenemend consumentenbewustzijn. Consumenten hechten meer belang aan 
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duurzaamheid en zoeken naar een betere balans van “People, Profit en Planet”. Langzamerhand 

veranderen onze normen en waarden op milieugebied. Consumenten vragen naar meer kwaliteitsvolle 

en duurzame vrijetijdsbeleving met respect voor de natuur, de lokale bevolking en de komende 

generaties. In dezelfde lijn gaan consumenten ook op zoek naar kwaliteitsvolle verplaatsingen. Voor 

de toeristische sector is het daarom steeds belangrijker om duurzame producten aan te bieden. Een 

duurzaam beleid wordt een must voor het toerisme. 

 

BEHOEFTE AAN EEN EENVORMIG BELEID 

Ondanks het aanzienlijke aandeel van het recreatief verkeer in het totale verkeer in Vlaanderen, blijkt 

uit recente studies dat recreatief verkeer niet de aandacht krijgt die het verdient. Het mobiliteitsbeleid 

in Vlaanderen is in hoofdzaak afgestemd op woon-werk- en woon-schoolverkeer.  

Dit is in grote mate te wijten aan het specifieke karakter van het recreatief verkeer. Anders dan het 

school- en werkverkeer gebeurt dit immers niet op regelmatige basis en is het ook minder 

geconcentreerd in tijd en ruimte. Het recreatief verkeer vraagt daarom een meer vraaggerichte 

mobiliteitsaanpak. De vervoersaanbieders moeten inspelen op een meer gediversifieerde vraag van 

de consument. De mobiliteitsvraag is immers sterk afhankelijk van het aanbod van derden (toerisme, 

evenementensector, shoppingcentra,…). Ook het weer speelt een belangrijke rol. Last but not least 

kan ook de aan- of afwezigheid van infrastructuur de mobiliteitsvraag beïnvloeden. Hierbij gaat het 

niet alleen om de wegen- en vervoersinfrastructuur maar ook de onthaalinfrastructuur ter plaatse. Heel 

wat toeristische attracties en evenementen beschikken bijvoorbeeld niet over een degelijke 

fietsenstalling of voldoende ruimte om fietsen te stallen en versterken zo hun imago van 

autobestemming. Een aanbod voor verduurzaming van het recreatief verkeer heeft het meeste kans 

op slagen wanneer het gedragen wordt door alle betrokken partijen. 

Stellen dat recreatief verkeer helemaal geen aandacht krijgt, is echter te kort door de bocht. Her en 

der worden immers initiatieven ontwikkeld om consumenten ertoe aan te zetten in hun vrije tijd voor 

duurzame mobiliteit te kiezen. De aanbieders van openbaar vervoer creëren specifieke reisformules 

(bv. weekendbiljet, Shoppingbiljet,…), toeristische attracties en de logiessector voorzien samen met 

de openbaarvervoeraanbieders reducties voor wie met het openbaar vervoer reist (bv. B-dagtrip, 

Vlaanderen Vakantielandbiljet, de Pluskaart van De Lijn,…). Maar deze initiatieven zijn vaak niet op 

elkaar afgestemd en de verschillende partijen zijn niet altijd op de hoogte van elkaars initiatieven. 

Bovendien maakt de diversiteit van het aanbod de communicatie erover zeer moeilijk. Een aantal 

maatregelen kunnen op termijn ook contraproductief werken (bv. het volledig weren van autocars uit 

de stadscentra).  

Zowel vanuit toerisme als mobiliteit is er aandacht voor recreatief verkeer. Het ontbreekt echter langs 

beide zijden aan voldoende domeinoverschrijdende kennis en ervaring om efficiënte en innovatieve 

oplossingen op maat uit te werken en te komen tot een duurzaam beleid voor recreatief verkeer.  

Een beleid dat recreatief verkeer als een volwaardig onderdeel van het mobiliteits- en het toeristisch 

beleid opneemt en oplossingen op maat mogelijk maakt, beantwoordt aan een duidelijke vraag, zowel 

van de consument als van de actoren in de toeristische, recreatieve en evenementensector. 

Een ander mogelijk positief effect van de uitbreiding van het mobiliteitsbeleid naar recreatieve 

bestemmingen is het beter aanwenden van de beschikbare collectieve vervoermiddelen, die nu vooral 

voor het spitsverkeer worden ingezet en de bestaande infrastructuur. 

Bovendien is de vrije tijd een ideaal aanknopingspunt om consumenten te laten kennismaken met 

duurzame mobiliteit en zo een mentaliteitswijziging op gang te brengen. In zijn vrije tijd wordt de 
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consument immers minder gedreven door efficiëntie, tijd en snelheid en staat hij meer open voor de 

belevingswaarde van de verplaatsing. Positieve ervaringen met duurzame mobiliteit in de vrije tijd 

kunnen op termijn ook zorgen voor meer duurzame functionele verplaatsingen.  
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AANBEVELINGEN EN ACTIES VOOR HET TOERISTISCH EN HET 
MOBILITEITSBELEID 

 

1. STRUCTURELE DATAVERZAMELING EN KENNISOPBOUW 

Betrouwbare gegevens zijn nodig om een aangepast mobiliteitsbeleid - van het Mobiliteitsplan 

Vlaanderen tot specifiekere beleidsmaatregelen - uit te werken en het gevoerde beleid te evalueren. 

Correct en volledig cijfermateriaal zal dus op verschillende niveaus en door verschillende instanties 

moeten worden verzameld. Eenvormigheid en continuïteit zijn noodzakelijk om trends te kunnen 

waarnemen en om de verzamelde gegevens te kunnen vergelijken met gestelde doelstellingen en 

buitenlandse onderzoeken.  

De verzamelde gegevens kunnen met name aangewend worden om de Vlaamse verkeersmodellen te 

voeden. Het multimodaal Vlaams verkeersmodel is momenteel immers voornamelijk een spitsmodel 

waardoor het minder geschikt is voor het doorrekenen van recreatief verkeer. De gegevens verzameld 

op bestemmingsniveau (zie 1.2) kunnen een duidelijker beeld geven van het verkeer gegenereerd 

door attracties en evenementen. 

1.1. AANPASSING EN AFSTEMMING BESTAANDE 

GEGEVENSVERZAMELING 

Verschillende onderzoeken bieden een fragmentarisch beeld op recreatief verkeer. Het Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag levert als mobiliteitsonderzoek basismateriaal over het aantal verplaatsingen, 

afgelegde afstand, verplaatsingsmotief en verplaatsingswijze. De toeristische onderzoeken “De Vlaan-

deren Vakantieganger” en het “Onderzoek dagtoerisme” bieden inzicht in toeristische verplaatsingen.  

De bestaande onderzoeken vertonen echter nog hiaten zodat een totaalbeeld van het recreatief 

verkeer in Vlaanderen vandaag niet bestaat. In eerste instantie dient daarom nagegaan te worden 

welke gegevens ontbreken en of deze elders beschikbaar zijn. Een inventaris van de bestaande 

onderzoeken kan hierbij verhelderend zijn. Parallel aan deze inventarisatie dient nagegaan te worden 

welke analyses nodig zijn en hoe met het verkregen onderzoeksmateriaal dient omgesprongen te 

worden om een beter zicht te krijgen op het recreatief verkeer in Vlaanderen.  

Indien de mobiliteitsonderzoeken en de toeristische onderzoeken beter op elkaar afgestemd worden, 

kunnen ze een totaalbeeld opleveren over het recreatief verkeer in Vlaanderen en bovendien inzicht 

bieden in trends en veranderingen. Bovendien kan het gevoerde beleid betreffende duurzaam 

recreatief verkeer gevoed, opgevolgd en geëvalueerd worden met het nodige onderzoeksmateriaal. 

1.2. BIJKOMENDE GEGEVENSVERZAMELING OP BESTEMMINGSNIVEAU 

In het kader van woon-werkverkeer worden mobiliteitsgegevens verzameld op bestemmingsniveau. 

De federale diagnostiek woon-werkverkeer verplicht bedrijven met 100 werknemers of meer om 

driejaarlijks een aantal mobiliteitsgegevens te registreren en door te geven. Eenzelfde regeling geldt 

ook in Brussel.  Dit dwingt de werkgever om op regelmatige basis een aantal mobiliteitsparameters te 

monitoren. Ook voor de toeristische sector is het aangewezen op regelmatige basis de 

mobiliteitsgegevens van de toeristische attracties, logies, meetinglocaties,… op te vragen en te 

verwerken om zo een vollediger beeld te bekomen van het recreatief verkeer. Bepaalde parameters 

kunnen gelinkt worden aan een categorie van bestemming. Deze werkwijze creëert mogelijkheden om 

gerichte acties te ondernemen.  
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Een dergelijke regelmatige gegevensopvraging mag echter geen al te zware administratieve last 

veroorzaken voor de recreatieve bestemmingen en moet resultaatgericht zijn (bruikbare gegevens 

voor beleid en opzetten van concrete acties). Ze zal misschien moeten aangevuld worden met 

gegevens over niet-bestemmingsgebonden recreatieve verplaatsingen zoals “rondrijden voor het 

plezier”. 

 

2. KENNISUITWISSELING EN –OVERDRACHT MOGELIJK MAKEN 

De aanwezige kennis en expertise bij de diverse instanties dienen gebundeld te worden. Op die 

manier kunnen de beschikbare middelen efficiënter aangewend worden en wordt contraproductieve 

concurrentie vermeden.  

2.1. VERDERE UITBOUW EN ONDERSTEUNING VAN DE STUURGROEP 

RECREATIEF VERKEER 

De domeinoverschrijdende stuurgroep recreatief verkeer, die in 2009 op initiatief van Toerisme 

Vlaanderen werd opgericht, groepeert de belangrijkste actoren in het vlak van recreatief verkeer. 

Naast Toerisme Vlaanderen en de VSV zijn er vertegenwoordigers van de (openbare) 

vervoersmaatschappijen, de toeristische sector, de dagattractiesector, mobiliteitsorganisaties en -

experten. Deze stuurgroep zorgde onder meer voor het bundelen van een aantal best practices m.b.t. 

duurzaam recreatief verkeer in Vlaanderen, het verspreiden en toegankelijk maken van multimodale 

bereikbaarheidsinformatie, het samenstellen van een handboek voor het opstellen van een 

mobiliteitsplan voor toeristische attracties, enz. 

De stuurgroep dient uitgebreid en structureel ondersteund te worden. De uitbreiding is noodzakelijk 

om ervoor te zorgen dat het een breed platform wordt dat alle actoren in Vlaanderen 

vertegenwoordigt. Voor specifieke taken kunnen binnen de stuurgroep thematische werkgroepen 

samengesteld worden waarvoor externe experts kunnen aangetrokken worden bv. organisatoren van 

evenementen, beroepsfederaties (FBAA,…), belangenorganisaties (TreinTramBus, VAB,…). 

De stuurgroep bundelt de kennis over toerisme en mobiliteit, twee beleidsdomeinen van de Vlaamse 

overheid en kan een brugfunctie vervullen tussen de beide administraties. De stuurgroep kan 

uitgroeien tot een platform, denktank en adviesorgaan inzake duurzaam recreatief verkeer in 

Vlaanderen. Het Overlegforum Bereikbaarheid en Mobiliteit van Toerisme Vlaanderen zal 

complementair werken aan de activiteiten van de Stuurgroep Recreatief Verkeer.  

PLATFORM 

De aanwezigheid van de verschillende actoren zorgt voor een constructieve dialoog en een 

grotere transparantie. Op formele en informele wijze kan informatie uitgewisseld worden 

tussen de verschillende werkvelden en raken de partners meer betrokken bij elkaars 

werkdomein. Dit zorgt voor een kruisbestuiving en interessante nieuwe vormen van 

samenwerking. De stuurgroep wordt een forum voor ontmoeting, uitwisseling en overleg. 

DENKTANK 

Binnen de stuurgroep kunnen nieuwe ideeën afgetoetst worden. Goede voorbeelden uit 

binnen- en buitenland kunnen toegelicht worden en vertaald worden naar een ruimere of een 

Vlaamse context. De stuurgroep kan de aanwezige kennis in binnen- en buitenland 

verzamelen en vertalen naar de verschillende betrokken partijen. 
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ADVIESORGAAN 

Tenslotte kan de stuurgroep duurzaam recreatief verkeer een adviesorgaan zijn voor het 

toeristische en mobiliteitsbeleid inzake recreatief verkeer. Ze kan adviserend optreden voor de 

openbaarvervoermaatschappijen, de overheden en de toeristische en evenementensector. Op 

die manier vormt ze ook een aanspreekpunt voor deze partijen voor alles wat recreatief 

verkeer aangaat. 

Gezien de aanwezige kennis en expertise kan de stuurgroep mee de doelstellingen bepalen voor 

duurzamer recreatief verkeer, nieuwe initiatieven ontwikkelen, actief meewerken aan kennisopbouw 

en –uitwisseling via o.m. Europese projecten, enz. Een structurele ondersteuning is daartoe 

noodzakelijk.  

2.2. AANDACHT VOOR RECREATIEF VERKEER IN HET ONDERWIJS 

Door aandacht te besteden aan recreatief verkeer en de mobiliteitsaspecten van toerisme en 

evenementen in de specifieke opleidingen evenementenmanagement, toerisme en verkeerskunde, 

worden de toekomstige werknemers, organisatoren, uitbaters en verkeersspecialisten beter gewapend 

om om te gaan met de mobiliteitsaspecten van een evenement of een attractie.  

Uiteraard dient een organisator geen verkeersspecialist te zijn of vice versa, maar inzicht in de 

mobiliteitsaspecten en de indicatoren kan hem op weg helpen om te zoeken naar de juiste 

oplossingen en werk te maken van een mobiliteitsplan.  

Anderzijds kan een beter inzicht in recreatief verkeer, verkeerskundigen in staat stellen om de noden 

en wensen van de toeristische en evenementensector beter te kunnen inschatten en te beoordelen 

om oplossingen op maat te kunnen aanreiken.  

Daarnaast kunnen vormingscentra en kennisinstellingen als de VSV en Toerisme Vlaanderen het 

thema recreatief verkeer nog explicieter opnemen in hun aanbod van vormingsdagen, begeleidingen 

en cursussen om het op die manier ook meer zichtbaar te maken. 

 

3. INNOVATIEVE PROEFPROJECTEN FINANCIEREN EN ONDERSTEUNEN 

Voor verplaatsingen in de vrije tijd gelden, vanuit het standpunt van de gebruiker, andere 

beoordelingscriteria dan voor het woon-werk- of woon-schoolverkeer. Waar bij deze laatste snelheid 

en efficiëntie voorop staan, wordt in de vrije tijd meer aandacht besteed aan comfort en is de reiziger 

ook gevoelig voor de belevingswaarde (bv. boot naar Planckendael, Museumbus in Brussel,…). Dit 

creëert kansen voor duurzame modi en “trager” vervoer (te voet, fiets, vervoer over het water, 

elektrische voertuigen…). 

Creatieve en innovatieve ideeën moeten kansen krijgen om te groeien. Er moet experimenteerruimte 

gecreëerd worden. De overheid kan hier zorgen voor de nodige impulsen en door een goede 

begeleiding de risico’s voor de sector en de openbaar vervoeraanbieders beperken. Een 

internationale benchmarkstudie kan inspiratie opleveren.  

De pilootprojecten kunnen na grondige evaluatie uitgebreid worden en als voorbeeld dienen voor 

Vlaanderen en voor de hele toeristische sector. Voldoende ondersteuning van creatieve en 

innovatieve projecten kan Vlaanderen internationaal op de kaart zetten inzake recreatief verkeer. 

Duurzame mobiliteit en duurzaam recreatief verkeer worden zo een verkoopargument voor 

Vlaanderen in het buitenland.  
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3.1. EEN FONDS VOOR DUURZAME RECREATIEVE VERPLAATSINGEN 

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid zorgde voor heel wat innovatieve, creatieve en duurzame 

initiatieven inzake woon-werkverkeer. Het uitgangspunt voor het tot stand komen van dit fonds was 

het Pendelplan, dat een aantal maatregelen bundelt om het pendelverkeer te verbeteren en het 

aandeel auto daarin te doen dalen ten voordele van de duurzame verplaatsingswijzen. 

Een gelijkaardige aanpak is denkbaar voor de recreatieve verplaatsingen. De dominantie van de auto 

is hier immers bijna even groot dan bij de functionele verplaatsingen. Het fonds kan zorgen voor de 

nodige financiële stimuli om actoren uit de recreatieve en evenementensector ertoe aan te zetten 

innovatieve alternatieven voor het autoverkeer uit te werken op maat van hun bestemming. Anders 

dan bij het Pendelfonds echter, zal het hier in veel gevallen gaan om projecten met een korte looptijd 

(in het geval van evenementen) of projecten binnen een beperkte tijdspanne (het toeristisch seizoen). 

De resultaten zullen in die gevallen sneller beschikbaar zijn zodat een snelle opvolging en evaluatie 

mogelijk worden.  

Het subsidiereglement voor evenementenbussen van de provincie Oost-Vlaanderen kan hier als 

voorbeeld aangehaald worden. De Provincieraad kent subsidies toe aan organisatoren die 

evenementenbussen inzetten op voorwaarde dat ze ook een mobiliteitsplan opmaken voor hun 

evenement. De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot een meer duurzaam en veilig 

verplaatsingsgedrag bij vrijetijdsverplaatsingen. 

3.2. AANSPREEKPUNTEN RECREATIEVE VERPLAATSINGEN 

In elk van de 5 Vlaamse provincies bestaat er een mobiliteitspunt. De provinciale mobiliteitsadviseurs 

coördineren de bedrijfsmobiliteit en stimuleren het gebruik van duurzame modi in het woon- 

werkverkeer. Ook De Lijn en de NMBS hebben klantenadviseurs gespecialiseerd in B2B-diensten.  

Voor recreatief verkeer bestaan deze aanspreekpunten niet op het niveau van de overheid, en slechts 

in beperkte mate bij de openbaar vervoerbedrijven. Een degelijk aanbod op maat van de recreatieve 

sector en evenementen met specifieke contactpersonen, kan het voor organisatoren van 

evenementen en uitbaters van toeristische attracties eenvoudiger maken om mobiliteitsmaatregelen te 

nemen en een mobiliteitsplan uit te werken. In essentie bestaat deze structuur al. In veel gevallen zal 

het volstaan om de focus van de bestaande instellingen en diensten te verruimen. Zo kan de expertise 

van Slimweg, de provinciale mobiliteitspunten en de mobiliteitsbegeleiders van de Vlaamse overheid 

ook ingeschakeld worden wanneer het gaat om mobiliteitsoplossingen voor toeristische 

bestemmingen of evenementen. 

De Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een vijfentwintigtal 

mobiliteitsbegeleiders verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Deze ambtenaren kunnen ook 

ingezet worden om bovengemeentelijke attractiepolen te begeleiden en te ondersteunen in hun 

mobiliteitsbeleid. Bestaande instrumenten zoals module 15 (Flankerende maatregelen ter 

ondersteuning van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid) en module 19 (Streefbeeldstudie of studie 

over een bovenlokaal mobiliteitsthema) van het mobiliteitsconvenantensysteem kunnen hierbij als 

subsidiëringsmechanisme gebruikt worden. In beide gevallen echter moet het initiatief uitgaan van de 

lokale overheid. Indien deze maatregelen ook toegankelijk gemaakt worden voor de recreatieve sector 

(bv. toeristische bedrijven met bovenlokale aantrekkingskracht,…), dan kan dit een sterke stimulans 

zijn om werk te maken van een duurzaam mobiliteitsplan. 

Transparantie inzake dienstverlening en prijzen is hierbij noodzakelijk. Het aanbod voor de toeristische 

en de evenementensector moet duidelijk uitgewerkt worden. Ook de voorwaarden moeten eenvormig 

en voor iedereen duidelijk zijn. 
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4. ONTSLUITEN VAN BESTAANDE KENNIS EN HULPMIDDELEN 

De toeristische sector is zich bewust van het belang van het mobiliteitsprobleem. Heel wat uitbaters en 

organisatoren worden er immers dagelijks mee geconfronteerd. De nodige kennis om het probleem 

ook daadwerkelijk aan te pakken bestaat en in veel gevallen kan er geleerd worden uit ervaringen van 

sectorgenoten. Uitwisseling van ervaringen en het bundelen en ontsluiten van de opgedane kennis is 

daarom een noodzaak om verder ontwikkelingen te faciliteren. 

4.1. EEN INTERNATIONALE BENCHMARKSTUDIE 

Een internationale benchmarkstudie kan een beeld schetsen van de mogelijkheden op het vlak van 

duurzame recreatieve verplaatsingen en de best practices inventariseren als inspiratiebron voor de 

Vlaamse situatie. In Europese context kan een oplijsting gemaakt worden van de genomen initiatieven 

om het recreatief verkeer duurzamer te maken. Deze input kan als basis dienen voor de 

portaalwebsite voor recreatief verkeer (zie 4.2) 

4.2. EEN PORTAALWEBSITE VOOR RECREATIEF VERKEER 

Toerisme Vlaanderen stelt een gids ter beschikking voor uitbaters van toeristische bestemmingen, met 

daarin informatie over mogelijke mobiliteitsmaatregelen en hoe ze te implementeren. 

De stad Gent stelt op www.gentevenement.be soortgelijke informatie ter beschikking van 

organisatoren die een evenement willen organiseren in Gent. De website bevat ook informatie over 

het vergunningentraject en richtlijnen voor een afval- en geluidsarm evenement. Ze is een initiatief van 

het mobiliteitsbedrijf en de milieudienst.  

Een portaalwebsite voor recreatief verkeer kan een inspiratiebron zijn voor wie werk wil maken van 

een mobiliteitsplan voor een recreatieve bestemming of evenement. Bovendien kunnen actuele 

voorbeelden en een database met best practices ervoor zorgen dat organisatoren en uitbaters van 

elkaar kunnen leren en hier de nodige inhoudelijke informatie kunnen vinden voor het uitwerken en in 

praktijk brengen van hun mobiliteitsplan. Bij de realisatie van een dergelijke portaalwebsite kan 

nagegaan worden in hoeverre een integratie in de bestaande toolbox mobiliteitsmanagement voor 

bedrijven (www.mobiliteitsmanagement.be) mogelijk is.  

Daarnaast kan, naar het voorbeeld van Mobimix.be
5
 een digitaal forum ontwikkeld worden waar 

organisatoren en uitbaters terecht kunnen met vragen, actuele ontwikkelingen snel onder de aandacht 

gebracht kunnen worden, hete hangijzers kunnen bediscussieerd worden enz. 

 

5. BEWUSTMAKEN, ONDERSTEUNEN EN AANSTUREN VAN DE SECTOR 

Ondernemers in de toeristische sector en organisatoren van evenementen, meetings en beurzen 

kunnen op korte termijn een belangrijke invloed uitoefenen op het verplaatsingsgedrag van hun 

bezoekers, maar zijn zich daar niet altijd van bewust. Sensibiliseringscampagnes naar de sector zijn 

daarom noodzakelijk. Het Europese STREAM-project was bijvoorbeeld voor heel wat uitbaters van 

toeristische attracties een eyeopener. Gelijkaardige ervaringen werden opgetekend tijdens het 

begeleidingsprogramma voor organisatoren van evenementen van de VSV. Organisatoren en 

                                                      
5
 Mobimix.be: platform voor ecologisch vlootbeheer, gericht naar vlootbeheerders en 

mobiliteitsverantwoordelijken uit de bedrijfswereld. 

http://www.gentevenement.be/
http://www.mobiliteitsmanagement.be/
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uitbaters worden zich bewust van de rol die ze kunnen spelen inzake verduurzaming van de mobiliteit 

en de voordelen die dit oplevert voor hun evenement of attractie.  

5.1. DOELSTELLINGEN DUURZAAM RECREATIEF VERKEER VLAANDEREN 

Voor het woon-werkverkeer werden doelstellingen bepaald voor wat betreft de reductie van de CO2-

uitstoot en het op gang brengen van een modal shift richting duurzame modi tegen 2020. Ook voor het 

recreatief verkeer, goed voor 1/3 van alle verplaatsingen is een ambitieus plan noodzakelijk. Dit 

actieplan kan in samenspraak met de sector en de openbaarvervoeraanbieders opgesteld worden 

zodat het gedragen wordt door alle betrokken partijen. Het bevat doelstellingen voor het terugdringen 

van het autogebruik in het recreatief verkeer en acties om de modal shift naar duurzame modi 

mogelijk te maken. 

Om de doelstellingen te kunnen realiseren zullen inspanningen door de sector noodzakelijk zijn, maar 

ook de overheid en de openbaarvervoeraanbieders zullen hun duit in het zakje moeten doen. 

Duurzaam recreatief verkeer zal expliciet in alle agenda’s moeten worden opgenomen. 

Het eerder voorgestelde fonds voor duurzame recreatieve verplaatsingen (zie 3.1) kan een hefboom 

zijn om de vooropgestelde doelstellingen te halen. 

5.2. EEN MOBILITEITSPLAN VOOR ELKE ATTRACTIE OF EVENEMENT 

Een mobiliteitsplan voor elke attractie of elk evenement in Vlaanderen klinkt ambitieus, maar is in de 

praktijk eenvoudiger en sneller te organiseren dan verwacht, mits de nodige ondersteuning van de 

uitbater van een site of de organisator. Voor kleinere attracties of evenementen kan een (zelf)toetsing 

op basis van een checklist met een beperkt aantal maatregelen volstaan. Voor grotere evenementen 

en attracties zal een uitgebreider plan noodzakelijk zijn en zal er samengewerkt moeten worden met 

diverse instanties. Multimodale bereikbaarheidsinformatie voor elke site, met voldoende aandacht voor 

de duurzame modi, is hierbij een minimumvereiste.  

Maar ook het ruimtelijke ordeningsbeleid biedt mogelijkheden om aan mobiliteitsmanagement te doen. 

Bij nieuwe vestigingen of nieuwe attracties en evenementen speelt de locatiekeuze immers een 

belangrijke rol. De inplanting van een nieuwe attractiepool en het daarmee gepaard gaande 

bereikbaarheidsprofiel bepalen in sterke mate de vervoerswijzekeuze van de bezoekers. 

Net zoals bij de invoering van de bedrijfsvervoerplannen, is een gefaseerde aanpak aangewezen, 

waarbij in eerste instantie de grootste attracties en evenementen verplicht worden om een 

mobiliteitsplan op te stellen. Parallel is een goede ondersteuning en informatiecampagne naar de 

sector noodzakelijk om een draagvlak te creëren voor de implementatie van deze maatregel. 

De vragenlijst gebruikt voor de gegevensverzameling op bestemmingsniveau (zie 1.2) kan een handig 

hulpmiddel zijn voor de organisator of uitbater. Daarnaast kan de portaalsite over recreatief verkeer 

(zie 4.1) inspiratie bieden bij het opstellen van een mobiliteitsplan. 

Het opnemen van een kwalitatief mobiliteitsplan in de vergunningsvoorwaarden voor een evenement 

of attractie, waarborgt de naleving van deze richtlijn. In het geval van een evenement zal eerder 

geopteerd worden voor eenmalige maatregelen van korte duur. Voor attracties kunnen meer 

duurzame maatregelen uitgewerkt worden en is een periodieke opvolging van het mobiliteitsplan 

noodzakelijk.  

Goed bereikbare attracties en evenementen in Vlaanderen dragen bij tot een positief imago van de 

regio en kunnen bezoekers ertoe aanzetten om alternatieven voor de auto uit te proberen. De 
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overheid kan hierbij zelf het goede voorbeeld geven met de attractiepolen waar ze zelf 

verantwoordelijk voor zijn (provinciale domeinen, nationale monumenten,…). 

Alleszins dient elk mobiliteitsplan aan volgende kwaliteitseisen te voldoen:  

EEN MULTIMODALE AANPAK 

Het mobiliteitsplan moet het voor zo veel mogelijk bezoekers mogelijk maken om een 

alternatief te vinden voor de auto als vervoermiddel. Daarom dient een ruim en multimodaal 

aanbod uitgewerkt te worden. Bij kleinere evenementen of attracties met een lokaal 

doelpubliek zal het volstaan om informatie te verstrekken over de bereikbaarheid met de 

diverse bestaande oplossingen.  

AANDACHT VOOR MOBILITEITSMANAGEMENT 

Naast het nemen van een aantal verkeersmaatregelen moet in het mobiliteitsplan voldoende 

aandacht besteed worden aan mobiliteitsmanagement: het beïnvloeden van het keuzeproces 

van de bezoeker en het sturen in de richting van de duurzame modi. Dit kan o.m. door het 

opstellen van multimodale bereikbaarheidsinformatie.  

Cruciaal bij recreatief verkeer is de aandacht voor een degelijk onthaal van de 

openbaarvervoergebruiker of de fietser op de bestemming, bv. door een duidelijke aanwijzing 

van de te nemen bus of tram naar/van de attractie bij aankomst in een station of bij de 

terugkeer, door het voorzien van degelijke fietsenstallingen… 

FOCUS OP BEZOEKERS ÉN OMWONENDEN 

Uiteraard is de voornaamste doelstelling van het mobiliteitsplan om de bezoekers vlot op hun 

bestemming en weer thuis te krijgen. Daarnaast dient echter aandacht besteed te worden aan 

de omwonenden en het overige verkeer. De hinder moet voor deze groepen zo veel mogelijk 

beperkt worden. 

INDICATOREN EN EVALUATIE 

Tenslotte dient van bij opmaak van het mobiliteitsplan voldoende rekening gehouden te 

worden met de evaluatie ervan. Indicatoren moeten worden bepaald en de evaluatie moet 

worden gepland. 

 

6. INFORMEREN EN SENSIBILISEREN VAN HET GROTE PUBLIEK 

Om de modale bezoeker van trekpleisters en evenementen in Vlaanderen te overtuigen van de 

voordelen van duurzame mobiliteit in de vrije tijd zijn intensieve sensibiliserings- en 

informatiecampagnes noodzakelijk. Er dient immers een mentaliteitswijziging op gang gebracht te 

worden. De bezoeker moet worden overtuigd van de voordelen van duurzame mobiliteit voor zichzelf, 

voor de attractie of het evenement dat hij bezoekt en voor de omgeving. Voorbeelden daarvan zijn de 

website www.duurzaamopuitstap.be met daaraan gekoppelde acties in samenwerking met de 

provincies en provinciale domeinen of de campagne “De Leukste Weg” in het kader van het STREAM-

project (www.iee-stream.com).  

http://www.duurzaamopuitstap.be/
http://www.iee-stream.com/


Recreatief verkeer in Vlaanderen – beleidsaanbevelingen en acties voor mobiliteit en toerisme 17 

 

De overheid kan hierbij via diverse kanalen een belangrijke rol spelen. Niet alleen is ze zelf 

organisator van een aantal grote evenementen waarbij ze een voorbeeldfunctie kan vervullen (bv. 

Thuisdag, Radio 2-evenementen, De Gordel,…), ze is zelf ook verantwoordelijk voor een aantal 

recreatieve bestemmingen (provinciale domeinen, nationale monumenten,…). Het personeel van deze 

instellingen kan alvast het goede voorbeeld geven en zo een sensibiliserende rol vervullen naar de 

bezoekers. 

6.1. DUURZAME MOBILITEITSINFORMATIE OP MAAT VAN DE GEBRUIKER 

Voor reizen met het openbaar vervoer zijn in Vlaanderen verschillende multimodale reisplanners 

beschikbaar (De Lijn, NMBS, Slimweg,…). De werking ervan is echter nog niet bij iedereen bekend. 

Zo weten slechts weinig gebruikers dat deze routeplanners ook multimodale deur-tot-deurinformatie 

kunnen geven. Het bekendmaken van deze en andere bestaande tools is een eerste stap naar meer 

duurzame verplaatsingen in de vrije tijd. Hetzelfde geldt bovendien voor de verschillende 

tariefformules en bestaande producten.  

Hoewel er heel wat informatie beschikbaar is, ontbreken er nog gegevens of kan de leesbaarheid en 

de gebruiksvriendelijkheid nog verbeterd worden. Zo komt het recreatieve fietsknooppuntennetwerk, 

dat ondertussen algemeen gekend is, in geen enkele routeplanner aan bod. Hoewel hoofdzakelijk 

bedoeld voor louter recreatief (niet functioneel) fietsen, kan het in sommige gevallen ook een 

interessante routeplanner zijn voor verplaatsingen naar recreatieve bestemmingen. 

Waar nu alle bestaande routeplanners vertrekken vanuit een bepaalde vervoersmodus en aanvullend 

ook informatie verstrekken over een aantal andere modi, is het aangewezen eerder comodaliteit als 

uitgangspunt te nemen: het duurzaam inschakelen van verschillende modi in een 

verplaatsingssysteem. Bij comodaliteit komt het erop aan optimaal de capaciteit van de trein, tram en 

bus in te zetten in functie van de vervoerstromen en om hoogwaardig voor- en natransport per fiets, 

taxi en deelauto te ontwikkelen. De informatie over deze verschillende modi dient geïntegreerd 

aangeboden te worden. De recreant denkt immers niet vanuit een bepaalde modus, maar vanuit een 

verplaatsingsnood. In die zin is het ook relevanter om te spreken van een reisplanner i.p.v. een 

routeplanner. 

In een bijkomend onderzoek dient daarom nagegaan te worden welke informatie nog ontbreekt en of 

deze kan opgenomen worden in de bestaande informatiesystemen. Zo ja, hoe? Zo nee, is dan de 

ontwikkeling van een bijkomend systeem noodzakelijk? 

6.2. SENSIBILISERING EN ONTWIKKELING VAN AANTREKKELIJKE 

PRODUCTEN 

Bezoekers dienen niet alleen geïnformeerd te worden over de verschillende beschikbare modi, ze 

moeten ook actief aangespoord worden om te kiezen voor duurzame mobiliteit in hun vrije tijd. Om 

een modal shift te verwezenlijken, zal enerzijds werk moeten worden gemaakt van sensibilisering van 

de bezoekers Anderzijds dient het imago van de duurzame modi verbeterd te worden zodat ze door 

de bezoeker positiever beoordeeld worden tijdens zijn keuzeproces. De overheid kan hierin een rol 

spelen door een gediversifieerde prijzenpolitiek toe te passen. Vrijetijdsverplaatsingen gebeuren 

grotendeels in de dalperioden: een gunstiger tarief voor reizen met het openbaar vervoer tijdens de 

dalperioden kan een stimulans zijn om dit te proberen. Ook voordeeltarieven of probeerpassen voor 

houders van een abonnement zijn een interessante denkpiste. Iemand die al met het openbaar 

vervoer reist voor zijn woon-werkverplaatsing, wordt op die manier aangemoedigd om ook in zijn vrije 

tijd voor het openbaar vervoer te kiezen. 
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Vanuit de toeristische en evenementensector kan goede multimodale bereikbaarheidsinformatie 

verspreid worden. Deze kan bezoekers ertoe aanzetten om een alternatief te kiezen voor de auto.  

Naast de prijzenpolitiek en informatie over de alternatieven kunnen ook nieuwe producten ontwikkeld 

worden. Een “Visit Vlaanderen”-kaart, naar het voorbeeld van de London Travelcard of de Paris Visite 

kaart die toegang geeft tot al het openbaar vervoer en de fietsdeelsystemen in Vlaanderen, kan een 

sterke stimulans zijn voor toeristen om gebruik te maken van deze duurzame modi. Bovendien kan dit 

product ook bij inkomende toeristen gepromoot worden en kan het hen ertoe aanzetten om zonder 

auto naar Vlaanderen te komen: gezien de verplaatsingen in Vlaanderen met het openbaar vervoer en 

de fiets mogelijk zijn is een auto niet nodig. Ook het Oostenrijkse “Einfach-Raus-Ticket“ is een 

interessant voorbeeld: een voordeelformule voor kleine groepen tot 5 personen die gedurende 1 dag 

aan een vast tarief (28 Euro) in heel Oostenrijk met de trein kunnen reizen. Bij uitstappen met het 

gezin is de prijs immers een vaak gehoord argument om toch voor de auto te kiezen. 

Nieuwe klanten kunnen worden aangetrokken met interessante formules voor vrijetijdsverplaatsingen, 

maar ook door in te zetten op de belevingswaarde tijdens de reis. Auteurs die in de trein naar de 

Boekenbeurs een signeer- of een voorleessessie houden, Mega Mindy op de kusttram naar 

Plopsaland, een partytram naar I Love Techno in Gent, het zijn maar enkele in het oog springende 

voorbeelden om de reis met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en het imago ervan te 

verbeteren. 
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CONCLUSIE 

Het belang van duurzaam recreatief verkeer kan moeilijk ontkend worden. Recreatie en (dag)toerisme 

zijn een belangrijke economische factor. Om de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de 

bereikbaarheid van onze Vlaamse recreatieve en toeristische bestemmingen te garanderen, is 

investeren in duurzame recreatieve mobiliteit noodzakelijk. Zoniet dreigen de negatieve effecten van 

het toenemende autoverkeer de kwaliteit van de recreatie en het (dag)toerisme en op termijn de hele 

recreatieve sector aan te tasten.  

Minder recreatief autoverkeer kan daarnaast een positieve impact hebben op de andere 

verkeersstromen en het aantal verliesuren op het hoofdwegennet, en zo helpen om een van de VIA-

doelstellingen
6
 te realiseren. Positieve ervaringen met duurzaam recreatief verkeer kunnen Vlamingen 

ertoe aanzetten om ook voor andere verplaatsingen op zoek te gaan naar duurzame alternatieven 

voor hun wagen. 

Tot slot is er het strategisch voordeel van een goede bereikbaarheid van recreatieve en toeristische 

bestemmingen voor het imago van Vlaanderen. Vlaanderen kan zich op dat moment immers in 

binnen- en buitenland promoten als een regio die inspanningen levert om vrijetijdsbestemmingen ook 

zonder auto bereikbaar te maken. Voor bezoekers en (dag)toeristen is het niet nodig om over een 

auto te beschikken of om met de auto naar Vlaanderen te reizen. 

Investeren in duurzame recreatieve mobiliteit betekent in de eerste plaats de beschikbare middelen en 

infrastructuur optimaal benutten. Heel wat bestaande initiatieven kunnen met beperkte middelen 

opengesteld worden voor recreatief verkeer.  

Daarnaast dient de permanente aandacht voor duurzame recreatieve mobiliteit opgenomen te worden 

in het toeristische en mobiliteitsbeleid. We willen daarom met aandrang aan de bevoegde ministers 

vragen om hierrond een beleidsvisie op te bouwen en de nodige financiële middelen te voorzien om 

de voorgestelde beleidsdoelstellingen re realiseren. Recreatief verkeer genereert meer verplaatsingen 

dan het woon-werk- en het woon- schoolverkeer. Een inhaalbeweging is dus noodzakelijk.  

Een beleid dat recreatief verkeer als een volwaardig onderdeel van het mobiliteits- en het toeristisch 

beleid opneemt en oplossingen op maat mogelijk maakt, beantwoordt aan een duidelijke vraag, zowel 

van de consument als van de actoren in de toeristische, recreatieve en evenementensector. 
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 Vlaanderen In Actie: een project van de Vlaamse regering dat van Vlaanderen tegen 2020 een van 

de economische topregio’s van Europa moet maken 



Recreatief verkeer in Vlaanderen – beleidsaanbevelingen en acties voor mobiliteit en toerisme 20 

 

BIBLIOGRAFIE 

PUBLICATIES 

IMOB i.o.v. de Vlaamse overheid, Janssens, D., Moons, E., Nuyts, E. en Wets, G. (2009), Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (2007-2008). Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste 

tabellen. Diepenbeek: Instituut voor Mobiliteit.. 

IMOB i.o.v. de Vlaamse overheid, Miermans, W., Janssens, D., Cools, M. en Wets, G. (2010), 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009). Verkeerskundige interpretatie van de 

belangrijkste tabellen. Diepenbeek: Instituut voor Mobiliteit.. 

IMOB i.o.v. de Vlaamse overheid, Janssens, D., Cools, M., Miermans, W., Declercq, K. en Wets, G. 

(2011), Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.2 (2009-2010). Verkeerskundige interpretatie 

van de belangrijkste tabellen. Diepenbeek: Instituut voor Mobiliteit.. 

Komimo en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (2010), Recreatief Verkeer in Vlaanderen. Dossier 

recreatief verkeer Heen-en-weer-week 2010. Gent: Komimo 

Steunpunt Toerisme en Recreatie, Moris, M. en Janssen, S. (2011), Duurzaam recreatief vervoer in 

Vlaanderen. Toerisme Research Paper nr. 31. Leuven: KULeuven 

Steunpunt Toerisme en Recreatie, Toerisme Vlaanderen, 5 Vlaamse Provinciale Toeristische 

Federaties (2011), Pilootonderzoek naar daguitstappen van de Belg – finale rapportage 01/07/2010-

30/06/2011, onuitgegeven  

 

ONLINE DOCUMENTEN 

(2011) Strategisch beleidsplan 2020 voor het toerisme in Vlaanderen en Brussel. Online op 

http://toerisme2020.be/20101109_visiedocument_4.pdf, geraadpleegd op 16.01.2012. 

Bourgeois, G. (2009). Beleidsnota Toerisme 2009-2014. Online op 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-2010/g187-1.pdf, geraadpleegd op 16.01.2012. 

Organisation for Economic Co-operation and Development/United Nations Environment programme, 

Climate change and tourism policy in OECD countries. Online op 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/28/48681944.pdf, geraadpleegd op 17.01.2012. 

Toerisme Vlaanderen – dienst Planning & Onderzoek (2007), Toerismecahiers. De 

Vlaanderenvakantieganger anno 2005. Online op 

http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_KENNIS/onde

rzoeken/2005_Vlaanderen_vakantieganger.pdf 

Toerisme Vlaanderen (2008), Klimaatverandering en toerisme. Online op 

http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_VORMING/Kli

maatverandering%20en%20toerisme.pdf, geraadpleegd op 01.02.2012. 

Toerisme Vlaanderen (2011), Invloed van macrotrends op toerisme. Online op 

http://www.toerismevlaanderen.be/doc/UPL_20110330171037643.pdf, geraadpleegd op 02.12.2011 

  

http://toerisme2020.be/20101109_visiedocument_4.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-2010/g187-1.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/8/28/48681944.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_KENNIS/onderzoeken/2005_Vlaanderen_vakantieganger.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_KENNIS/onderzoeken/2005_Vlaanderen_vakantieganger.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_VORMING/Klimaatverandering%20en%20toerisme.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_VORMING/Klimaatverandering%20en%20toerisme.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/doc/UPL_20110330171037643.pdf


Recreatief verkeer in Vlaanderen – beleidsaanbevelingen en acties voor mobiliteit en toerisme 21 

 

UNWTO – United Nations World Tourism Organisation (2011). Tourism towards 2030. Global 

Overview. Online op https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/storageapi/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf, geraadpleegd op 

16.01.2012. 

Website van het Europese project STREAM, “Sustainable mobility for tourism and recreation: 

http://www.iee-stream.com . 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storageapi/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storageapi/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf
http://www.iee-stream.com/

