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OK, we gaan delen
Beste burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, ambte-
naar en mobiliteitsexpert,

 Het mobiliteitsbeleid voor steden en gemeenten is in 
volle verandering. Het decreet basisbereikbaarheid1 en 
de oprichting van de vervoerregio’s zorgen voor nieuwe 
verantwoordelijkheden en taken voor lokale besturen. 
Met de regelmaat van de klok komen nieuwe mobiliteits-
aanbieders met hun oplossingen langs. Ze hopen – al dan 
niet gesubsidieerd – hun diensten te mogen uitrollen. De 
(vaak) mondige burgers verwachten terecht betrokken te 
worden bij al deze veranderingen. 
 De Vlaamse overheid promoot gedeelde mobiliteit 
en biedt subsidies aan om mobipunten in te richten. Dit 
zijn plekken waar collectief vervoer (zoals bus en taxi) 
en deelmobiliteit (zoals auto, fiets of step) samenkomen, 
met soms nog extra voorzieningen. De achterliggende 
gedachte is dat het klassieke openbaar vervoersnetwerk 
‘inkrimpt’ terwijl het bereik gemaximaliseerd wordt. 
 In vergelijking met het complexe mobiliteitsvraagstuk 
is de oplossingsrichting van zo’n mobipunt verrassend 
eenvoudig en overzichtelijk… een behapbare stap. De 
Vervoerregio2 gaat er dan ook graag mee aan de slag 
door de realisatie van een eerste reeks van zogenaamde 
Hoppinpunten, een invulling die Vlaanderen geeft aan 
het concept mobipunt. Een belangrijke stap in het aan-
passen van het verplaatsingsgedrag. Misschien is het 

1 https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/het-decreet-basis-
bereikbaarheid

2 https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios

maar een tussenstap, want hebben we straks überhaupt 
vaste punten nodig in een gedigitaliseerde wereld van 
algoritmes en zelfrijdende voertuigen? We weten dat de 
(deel)mobiliteit zich verder gaat ontwikkelen, maar we 
weten nog niet precies in welke richting. 
 Intercommunale Leiedal en transitiebureau Meneer 
de Leeuw onderzochten voor de beleidsmakers uit 
Zuid-West-Vlaanderen het potentieel op korte en lange 
termijn van zulke mobipunten door het concept te 
implementeren in het kantorenpark Kennedypark-
Beneluxpark in Kortrijk en op de Waalvest in Menen. 
Via participatie en co-creatie hebben lokale ondernemers 
en burgers mee kunnen denken hierover. We hebben 
het mobipunt kunnen verrijken tot iets passends in de 
specifieke omgeving. 
 Al met al concluderen wij dat het mobipunt ons kansen 
biedt om het regionaal mobiliteitsplan te implementeren 
in de praktijk… zolang het concept mag doorevolueren 
naar de lokale noden en mogelijkheden. De ervaringen 
uit de trajecten en de gehanteerde methodiek in Menen 
en Kortrijk kunnen ook uw gemeente helpen om ideeën 
en plannen passend vorm te geven. 

Veel leesplezier, 
Dries, Pepik, Pieter en Wim
Meneer de Leeuw

“In vergelijking 
met het complexe 
mobiliteits-
vraagstuk is de 
oplossingsrichting 
van zo’n mobipunt 
verrassend 
eenvoudig en 
overzichtelijk.”

“Misschien is het 
mobipunt zoals 
we het nu voor 
ons zien maar een 
tussenstap, want 
hebben we straks 
überhaupt vaste 
punten nodig?”
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Inleiding
 Stel je voor: één locatie met deelauto’s, 
deelfietsen, bus- en taxihalte, laadpalen,
 afhaallockers en liefst ook nog een digi-
tale informatiezuil en een terrasje waar 
je iets kan drinken… Dit beeld van een 
zogenaamd mobipunt is inspirerend en 
zet aan tot actie. En die actie is nodig. On-
danks heel wat initiatieven en incentives 
vanuit de overheid, blijft vervoer een gro-
te impact hebben op het klimaat, grond-
stoffen en ruimtegebruik. Duurzaam 
verplaatsingsgedrag en gedeelde mobili-
teit zijn momenteel nog niet de gangbare 
manier van denken en handelen. 
 Het mobiliteitslandschap ondergaat 
een transformatie. Nieuwe spelers bieden 
zich continu aan en er zijn nog geen 
duidelijkheden over welke investeringen 
nu de juiste zullen blijken in de toekomst. 
Uit de ervaring die we hebben opgedaan 
met de implementatie van mobipunten 
kunnen wij geen definitieve keuzes aan-
reiken. Diensten die vandaag interessant 
zijn, kunnen morgen achterhaald blijken. 
Want straks willen we misschien wel 

allemaal een vervoermiddel ‘aan onze 
voeten’ en niet op een ver(der) gelegen 
mobipunt. 
 Een mobipunt kan voor de overheid 
een handige en behapbare interventie 
zijn om snel tot zichtbare actie op het 
terrein over te gaan. Of die actie ook tot 
een ander mobiliteitsgebruik leidt, hangt 
af van hoe je het mobipunt introduceert 
of implementeert. Wij pleiten er dan ook 
voor om – zeker in deze fase van mobili-
teitsontwikkeling – verkennend, flexibel 
en reflectief te werk te gaan. Vanuit die 
instelling ontstaan unieke uitwerkingen 
van mobipunten passend in de context 
waarin ze tot stand komen. Puzzelstukken 
voor mobiliteitsoplossingen liggen vaker 
dan je denkt voor het grijpen omdat heel 
wat bewoners, bedrijven en organisaties 
zelf al investeren in oplossingen, en die 
ook met anderen willen delen. Het beden-
ken van oplossingen in co-creatie met de 
betrokken partijen past goed in de heden-
daagse beleidscultuur. Bovendien krijg 
je zo zicht op wat er in je gemeente reeds 
voorhanden is, ook op wat misschien 
niet vandaag bruikbaar is maar dankzij 
toekomstige digitale ontwikkelingen wel 
ingezet kan worden.
 De Vlaamse overheid komt met sub-
sidies over de brug, maar mobipunten 
blijven een stevige investering voor een 
lokale overheid. Financiering is een heikel 
punt voor iedere gemeente. De kosten 

“Een mobipunt kan meer 
dan louter een plek met 
mobiliteitsoplossingen 
worden.”
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van een mobipunt kunnen flink oplopen, 
bijvoorbeeld wanneer je als gemeente 
jarenlang zelf de deelauto-vloot moet 
financieren.
 Vanuit het gesprek met betrokken sta-
keholders over hun kijk op de mobiliteit 
van straks ontstaan zowel kortetermijn-
acties als langetermijnvisies. Zo kan 
het mobipunt meer dan louter een plek 
met mobiliteitsoplossingen worden. Het 
wordt een lokaal verhaal dat de oplossing-
en van morgen in zich draagt. We bieden 
met deze publicatie een stappenplan dat 
helpt lokale kansen te zien en benutten en 
waarmee het risico op verkeerde investe-
ringen kan worden verkleind.
 In deel I van deze rapportage beschrij-
ven en reflecteren we op het ontwikkel-
proces van mobipunten op twee plekken: 
het kantorenpark Kennedypark-Benelux-
park in Kortrijk en Waalvest in Menen. In 
deel II beschrijven we een stappenplan 
als handreiking voor al wie mobipunten 
wil implementeren. In deel III eindigen 
we met enkele aanbevelingen.

—

 Vertegenwoordigers van organisaties 
 op Hoog Kortrijk positioneren zich op 
 de kaart van het park. Heel wat 
 bedrijven investeren al in oplossingen 
 die ze ook met anderen willen delen. 
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Mobipunt, Hoppinpunt of hub?
Een Hoppinpunt is een mobipunt dat aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. Deze 
vereisten worden bepaald in het decreet basisbereikbaarheid. Niet elk mobipunt is dus 
een Hoppinpunt, maar omdat er wel op elk Hoppinpunt in combimobiliteit wordt voor-
zien, is elk Hoppinpunt wel een mobipunt. Als we spreken over mobipunten spreken 
we dus over zowel Hoppinpunten als over andere fysieke locaties waar combi mobiliteit 
wordt aangeboden. De Vlaamse overheid onderscheidt verschillende types van 
Hoppinpunten, afhankelijk van de schaal van het netwerk waar ze deel van uitmaken 
(interregionaal, regionaal, lokaal of buurt).

Zie ook www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid

 Een mobipunt, Hoppinpunt en hub in praktijk. 

http://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid
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Deel I 

Ontwikkeling 
lokale mobipunten
 In grote steden zoals Gent, Antwerpen 
en Brussel zien we tal van initiatieven 
rond gedeelde en duurzame mobiliteit. In 
kleinere steden, dorpen en op bedrijven-
terreinen bieden initiatiefnemers zich 
minder snel aan en is het nog zoeken 
naar de juiste randvoorwaarden om zulke 
initiatieven ingang te laten vinden. 
 Leiedal greep in 2018 het Interreg Vb 
project SHARE-North aan om samen 
met transitiebureau Meneer de Leeuw 
al doende uit te zoeken wat gedeelde en 
duurzame mobiliteit buiten deze grote 
steden kan betekenen. Het doel van het 
project is het stimuleren van gedeelde 
mobiliteit en nieuwe vormen en concepten 
van duurzame mobiliteit. Leiedal focust 
hierbij op de uitrol op bedrijventerreinen 
en in de verstedelijkte en rurale context 
van Zuid-West-Vlaanderen.
 In datzelfde jaar 2018 begon het concept 

mobipunt ook aan bekendheid te winnen 
in Vlaanderen. Het leek het projectteam 
van Leiedal de ideale kapstok om SHA-
RE-North in praktijk om te zetten en te 
testen wat er nodig is om zo’n mobipunt 
in Zuid-West-Vlaanderen te laten werken. 
Na een oproep bij de dertien gemeenten 
in het werkingsgebied van Leiedal selec-
teerden we twee locaties om de imple-
mentatie van het mobipunt te testen: het 
kantorenpark Kennedypark-Beneluxpark 
op Hoog Kortrijk als testcase voor een 
terrein buiten het stadscentrum en De 
Waalvest in Menen voor een omgeving in 
het centrum van stad of dorp.
 Ons projectteam – bestaande uit mede-
werkers van Leiedal en Meneer de Leeuw 
– ging eind 2018 van start met het voeren 
van de gesprekken met de organisaties 
op Hoog Kortrijk. Terwijl het proces in 
Kortrijk verder liep, startte het tweede 
traject in Menen een jaar later, halver-
wege 2019. In het voorjaar van 2020 werd 
het proces door elkaar geschud door de 
verschillende corona-lockdowns. 
We willen langs deze weg alle betrokken 
stakeholders en ambtenaren danken voor 
al hun tijd die ze spendeerden om samen 
met ons na te denken over de toekomst 
van mobiliteit en van hun woon- of werk-
omgeving. Daarnaast konden we ook  
enkel van start gaan door de hulp en  
lokale kennis van de ambtenaren en  
beleidsmakers van Kortrijk en Menen.

“Al doende zochten we 
uit wat gedeelde en 
duurzame mobiliteit 
buiten de grote steden 
kan betekenen.”
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Ontwikkeling mobipunt 
Kortrijk: ‘Hoog Kortrijk 
Morgen’

Geen zuil, maar een wolk 

Logische plek voor een mobipunt
 Hoog Kortrijk is een stadsdeel ten zui-
den van het centrum van Kortrijk en de 
E17. Het gebied bestaat uit onder andere 
het kantorenpark Kennedypark-Benelux-
park, met grote bedrijven zoals Barco en 
een hele reeks regionale kantoren van 
organisaties zoals SD Worx, Voka, Bond 
Moyson, CM en tal van kleinere onder-
nemingen. Ook het kantoor van Leiedal 
zelf is hier gevestigd. Hoog Kortrijk is ook 
de plek waar heel wat grote trekpleisters 
zoals Kinepolis, Kortrijk Xpo, AZ Groenin-
ge, Decathlon, Hogeschool VIVES, Syntra 
en Campus Kulak Kortrijk gevestigd zijn. 
Het kantorenpark ligt op ongeveer 4 km 
van het station van Kortrijk. Het zal dan 
ook geen verbazing wekken dat Hoog 
Kortrijk, als de regionale ontwikkelings-
pool die het is, in de vervoerregio werd 
aangewezen als locatie voor de uitwer-
king van een mobipunt. Onze eerste 
onderzoekslocatie werd daarom kanto-
renpark Kennedypark-Beneluxpark. Hoe 
kijken de bedrijven en organisaties in en 
rond het kantorenpark naar dit mobi-
punt-idee? 

 Kantorenpark Kennedypark-Beneluxpark. 

 Om te ontdekken of er vraag was naar 
een mobipunt, en zo ja wat de potentie 
ervan was, wilden we het gebied en haar 
bewoners en gebruikers beter begrijpen. 
We beperkten ons niet strikt tot het kanto-
renpark zelf. Ook de grotere organisaties 
rondom het park (zoals AZ Groeninge 
en Kortrijk Xpo) werden bij het project 
betrokken, omdat hun mobiliteit en die 
van het kantorenpark niet los van elkaar 
gezien kunnen worden. 

Het Kennedypark-Beneluxpark als 
kind van z’n tijd
 Ooit was het kantorenpark Kennedy-
park-Beneluxpark ver voor op zijn tijd. 
Mooi en strak vormgegeven, in harmonie 
met de ruimere omgeving. Maar ook een 
park – als kind van zijn tijd – gebouwd op 
maat van de auto. De ‘bewoners’ van het 
park (zaakvoerders van de kmo’s3, mobili-
teitsexperts van de grotere organisaties) 
deden ons stilstaan bij de veranderingen 
en groei die zij zagen aankomen: het 
kantorenpark is vandaag nog altijd een 
prachtige plek om te werken en, op een 
beperkt aantal parkeerproblemen na, 
lijkt het nog wel even verder te kunnen… 
Maar hoe lang nog? 
 De ‘bewoners’ zien het kantorenpark, 
maar evengoed Hoog Kortrijk in zijn 

3 Kleine en middelgrote ondernemingen
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totaliteit, als kwetsbaar voor filevorming. 
De verwachting is dat het autogebruik 
zal toenemen door de geplande uitbrei-
ding (nieuwe gebieden ontwikkelen) 
en in breiding (extra kantoren binnen 
het bestaande park). Ook zal het aantal 
studenten de komende jaren nog sterk 
toenemen, terwijl het aantal parkeer-
plaatsen ervoor niet verder kan groeien. 
De ‘bewoners’ omarmen de kans om het 
park toekomstbestendig te maken door 
ervoor te zorgen dat de locatie voor hen 
minder afhankelijk wordt van de auto als 
enige manier om je te verplaatsen. 
 Ook zagen we dat bedrijfsleiders van 
kleinere bedrijven – die vaak ook eige-
naar waren van hun kantoorgebouw en 
hun spaarcenten in de plek hadden geïn-
vesteerd – andere zorgen hadden. In hun 
ogen kon je een lichte paniek bespeuren 
bij het besef dat kantoorparken zoals het 
Kennedypark-Beneluxpark misschien 
wel hun beste tijd hadden gehad. Ze 
waren ooit gebouwd voor de auto, ver 
voor de oliecrisis en de klimaatcrisis. 
Nu maken ze zich zorgen over de bereik-
baarheid van het park, over de omge-
vingskwaliteit die kan bijdragen aan het 
welzijn van werknemers en willen ze een 
omgeving die innovatie uitstraalt. Deze 
bedrijfseigenaren vrezen dat het park zijn 
glans verliest en kunnen niet zo makke-
lijk verhuizen. Ze zijn gebonden aan de 
plek. 

De groep ging het zien
 Hoog tijd dus om te verkennen wat 
het concept mobipunt voor het Kennedy-
park-Beneluxpark kan betekenen. Vanuit 
planologisch oogpunt leek de Park & Ride 
bij Kortrijk Xpo een interessante locatie 
voor een mobipunt. Momenteel wordt 
deze plek niet of amper gebruikt als over-
staplocatie, maar er ligt een grote parking 
en op enkele minuten wandelen bevinden 
zich tal van buslijnen die in verschillende 
richtingen uitwaaieren. Ook op basis van 
eerder gemaakte ruimtelijke toekomst-
visies van het gebied lijkt dit een plek te 
zijn waar een mobipunt goed zou passen. 
Het zou een punt kunnen worden waar je 
vanuit de auto kan overstappen op open-
baar vervoer richting Hoog Kortrijk en 
omliggende gemeenten, maar ook rich-
ting het centrum van Kortrijk. Anderzijds 
zou je er naartoe kunnen reizen met de 
bus vanuit Station Kortrijk en vervolgens 
overstappen op fiets of step om je bestem-
ming op Hoog Kortrijk te bereiken. 
 Wat zien we gebeuren als we een 
mobipunt ontwikkelen op de Park & Ride 
bij Kortrijk Xpo? Met die vraag startte de 
eerste bijeenkomst met de ‘bewoners’ 
van het park. Om het gesprek leven in te 
blazen werd de tekening van een mobi-
punt erbij gehaald en het brainstormen 
en dromen startte. Auto’s die gedeeld 
kunnen worden door alle organisaties, 
afhaallockers voor postpakketjes, een 

 Het kantorenpark, mooi en strak vormgegeven, 
 in harmonie met de ruimere omgeving en 
 gebouwd op maat van de auto. 

https://www.k-r8.be/sites/leiedal_kr8/files/2021-03/K-R8%20Verfijnde%20startnota%20-%20startnota.pdf
https://www.k-r8.be/sites/leiedal_kr8/files/2021-03/K-R8%20Verfijnde%20startnota%20-%20startnota.pdf
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Marktverkenning Kantoren
Het marktsegment ‘kantoren’ maakt een belangrijk onderdeel uit van het werken in de 
stad Kortrijk. Het is ook een markt die continu in verandering is. Om die reden stelden 
de stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal in 2020 adviesbureaus CityD-WES en 
Jones Lang LaSalle (JLL) aan voor de opmaak van een marktverkenning Kantoren* voor 
de regio Kortrijk. Het doel van de verkennende oefening was relevante cijfers verzame-
len, tendensen noteren en zicht krijgen op de kantorenmarkt om nu en in de toekomst 
onderbouwde beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

Aanbevelingen studiebureau voor Hoog Kortrijk:

• Hoog Kortrijk heeft het voordeel van een herkenbare, professionele omgeving die 
vlot bereikbaar is met o.a. de auto. Het professioneel kader en het volume van gebrui-
kers zorgen voor een duidelijk en gericht gebruik, eenvoudig en overzichtelijk voor 
klanten en werknemers. De grote kritische massa aan kantoren en het bestaand eco-
nomisch weefsel geven deze site als kantorenzone een solide basis om verder uit te 
bouwen en het zorgt daarnaast voor een grote visibiliteit en identiteit. Hoog Kortrijk 
speelt vooral in op de koopmarkt.

• Er wordt gewezen op het belang van de inrichting van een kwalitatieve groene 
buitenruimte. Door versterkt in te zetten op een kwalitatieve werkomgeving kan de 
site zich ook een specifieke identiteit verschaffen waardoor men zich bovenlokaal 
duidelijker kan positioneren.

• De eventuele aansnijding van bestaande reservegebieden dient afgestemd te worden 
met het verdichtingspotentieel van de bestaande zone en de potenties van de project-
gebieden binnen de stad. Als alternatief voor greenfieldontwikkelingen worden 
kansen gezien in het vernieuwen en verdichten van het bestaande aanbod in de stad, 
bijvoorbeeld het Kennedypark.

 Kantoren te huur op Hoog Kortrijk. 

* http://pers.kortrijk.be/199974-kortrijkse-kantorenmarkt-heeft-nog-veel-potentieel-ruimte-voor-100-000-
m2-extra-kantoren
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nieuwe bushalte, een heuse parkeertoren 
met winkels, wassalon, strijkdienst… Heel 
veel ideeën werden geprojecteerd op die 
onderbenutte Park & Ride. Er ontstond 
een mooi beeld, maar toch klopte er iets 
niet. Het was als rondwandelen in een 
snoepwinkel. ‘Kies maar welke puzzel-
stukjes van de mobipunt-tekening je hier 
op deze plek wil en de overheid zorgt er 
wel voor’. De optelsom van alle ideeën 
werd wel heel duur en terecht werd de 
vraag naar de betaalbaarheid van dit alles 
gesteld. 
 Dit ‘snoepwinkel’-inzicht deed ons 
opnieuw kijken naar de plek en het idee 
achter het mobipunt. Wat betekent een 
mobipunt voor dit gebied? Waar moe-
ten we wel en niet in investeren? Vanuit 
dit gesprek ontstond het inzicht dat 
het mobipunt van Hoog Kortrijk toch 
vooral het treinstation van Kortrijk is, 
ook al ligt dit niet op het kantorenpark 
zelf. Op dit moment is Station Kortrijk 
het belangrijkste overstappunt voor de 
meeste bezoekers en pendelaars die via 
het openbaar vervoer komen, en dat zal 
het in de toekomst waarschijnlijk blijven. 
Reizigers nemen de bus zo dicht mogelijk 
tot aan hun bestemming en gaan niet nog 
eens overstappen op een mobipunt op 
Hoog Kortrijk. Werknemers en studenten 
die met de auto komen, rijden meestal 
rechtstreeks tot aan de school of het 
kantoor. Momenteel is het voornamelijk 

voor Hogeschool VIVES een uitdaging 
om voldoende parkeerplekken te hebben. 
Hun studenten moeten op ‘een afstandje’ 
parkeren, en zouden dus baat hebben bij 
bijvoorbeeld steps of fietsen voor de last 
mile vanaf hun parkeerplek.
 Vanuit de ‘bewoners’ van het park 
werd dan ook aangegeven dat het veel 
interessanter is te investeren in een goede 
openbaar vervoerverbinding tussen 
Hoog Kortrijk en Station Kortrijk in plaats 
van te investeren in een mobipunt op het 
terrein. De groep kwam stilaan los van 
het beeld dat een mobipunt op één plek 
georganiseerd moet worden. Ze zochten 
opnieuw naar mogelijkheden, maar 
keken deze keer naar heel het gebied 
én vertrokken van wat er al is op Hoog 
Kortrijk en waar we op verder kunnen 
bouwen. 

Van mobipunt naar mobiwolk
 Na het loslaten van het idee dat een 
mobipunt op één plek moet staan, ont-
stond al snel het beeld van een netwerk 
van (mobiliteits)diensten, verspreid over 
het gehele kantorenpark. We vertrokken 
hierin vanuit de potentie van de bedrij-
ven en organisaties die (nu al) diensten 
met elkaar (willen) delen. SD Worx wil 
zijn laadpaal voor elektrische voertuigen 
met plezier met de omliggende bedrijven 
delen. Niet elk kantoor hoeft zijn eigen 

 Vertrekken van de tekening van een mobipunt, 
 het voelde als rondwandelen in een snoepwinkel. 
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afhaallocker voor het leveren van pakjes, 
ook hier was er bereidheid om dit met 
de buren te delen. Sommige oplossingen 
konden vervolgens opgepakt worden 
door het vormen van kleinere groepen 
van organisaties die samen investeren. 
Zo ging er een aanbesteding de deur uit 
voor het leasen van een gedeelde elek-
trische wagen vanuit enkele bedrijven die 
hier interesse in hadden. Er ontstond een 
‘wolk’ van initiatieven, verspreid over het 
hele park. We noemen het voor het gemak 
dan maar een mobiwolk. 
 Niet elk voorstel had met mobiliteit te 
maken, gelukkig maar. Tijdens de bijeen-
komsten werden ook voorstellen gedaan 
en afspraken gemaakt over het delen 
van vergaderruimtes, het bestellen van 
een foodtruck tijdens de lunchpauze of 
het samenwerken rond zout strooien bij 
sneeuw. Een cultuur van samenwerken 
en delen stopt niet aan de grenzen van 
één thema.

Geen mobiwolk zonder 
wandelcultuur
 Allemaal goed en wel, al die mobiliteits-
oplossingen zoals deelauto’s, laadpalen of 
steps. Echter, op een park dat gebouwd is 
op maat van de auto, zonder veel wandel-
paden of fietspaden, wandel je niet ‘op je 
gemak’ naar die deelauto. Een basisvoor-
waarde – ontdekten we – om duurzame 

mobiliteit op een locatie zoals Hoog 
Kortrijk te laten werken, is het creëren 
van een omgeving waarin je kan én wil 
wandelen. De ‘ruimtelijke integratie’ van 
wat je neerzet is belangrijk. Iemand moet 
er ook voor zorgen dat je veilig naar het 
punt kan. Dit gaat verder dan de directe 
omgeving ‘mooi maken’. Hier komt de 
overheid als wegbeheerder in beeld. Een 
boodschap die – in dit geval – door het 
stadsbestuur van Kortrijk ook begrepen 
én opgenomen werd. De aankondiging 
van de het stadsbestuur om onveilige 
punten weg te werken ging hand in hand 
met initiatieven van de ‘bewoners’ om 
door middel van picknickbanken, aan-
gename wandelroutes, loopwedstrijden 
en gezamenlijke lunchpauzes te willen 
werken aan een wandelcultuur op het 
Kennedypark-Beneluxpark.

Hoog Kortrijk Morgen, de mobiwolk-
proeftuin
 The proof of the pudding is in the 
eating. Werken de ideeën in praktijk? Is 
er animo om samen te investeren? Hoe 
kijken andere organisaties op het park 
naar de ideeën die we ontwikkelden? We 
komen het (enkel) te weten door meer 
‘bewoners’ van het park bij de projecten 
te betrekken én de ideeën uit te probe-
ren. Vanuit de groep ‘bewoners’ van het 
eerste uur zagen we dat we in ieder geval 

 Om oplossingen te vinden, moet je (de noden van) elkaar leren kennen. Tijdens een 
 van onze bijeenkomsten bleek de hoge haag aan Decathlon de fietsers onzichtbaar 
 te maken voor uitrijdende auto’s. Een dag later was de haag al gesnoeid en het 
 fietspad opnieuw geschilderd. 
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alles en iedereen in huis hebben om onze 
eigen proeftuin te zijn. Vanuit de verschil-
lende organisaties die betrokken waren, 
werd er expertise ingebracht rond mobi-
liteitsoplossingen en mobiliteitsbudget, 
maar ook op het vlak van bijvoorbeeld 
wandelen en gezondheid.
 Om deze proeftuin op te zetten, 
experimenten vorm te geven en te leren 
uit resultaten, organiseerde een groep 
enthousiaste medewerkers uit diverse 
bedrijven zich in een tijdelijk netwerk,  
genaamd ‘Hoog Kortrijk Morgen’. Al 
doende wilden ze uitzoeken hoe je ideeën 
over een toekomstbestendig Hoog Kortrijk 
in praktijk kan omzetten. Ze vertrokken 
allen vanuit een gedeelde ambitie om van 
Hoog Kortrijk een verkeersveilige plek 
te maken, uitgaande van de wandelaar. 
Tegelijkertijd streefde het netwerk naar 
een bereikbaar kantorenpark, zeker van-
af Station Kortrijk, en een aantrekkelijke 
omgeving, om talent te blijven aantrek-
ken. 
 De betrokken ‘bewoners’ nodigden, 
met bovenstaand verhaal, medewerkers 
van de andere bedrijven en organisaties 
op het kantorenpark uit op een event. 
Ze presenteerden er hun toekomstvisie 
en stimuleerden hen mee te doen. Al 
snel startten de gesprekken over Hoog 
Kortrijk-deelfietsen en werd een ge-
zamenlijke aanbesteding uitgestuurd 
om gedeelde elektrische wagens op het 

kantorenpark te plaatsen. Om de wan-
delcultuur in het licht te zetten, werd een 
wandelroute zichtbaar gemaakt (gekop-
peld aan het jaarlijkse loopevent), werden 
activiteiten georganiseerd en plaatste 
IT-bedrijf Savaco publieke picknickbanken 
op het terrein om lunchen & wandelen aan 
te moedigen.
 Zo’n proeftuin met een reeks snelle en 
concrete acties werkt alleen maar als het 
gecombineerd wordt met investeringen 
van de overheid in de verkeersveiligheid 
van het gebied en met een snel en goed 
uitgewerkt openbaar vervoer richting 
(minstens) het station van Kortrijk. 
Vanuit het verhaal van dit tijdelijke 
net werk vinden de organisaties op het 
kantorenpark, Leiedal en Stad Kortrijk 
elkaar en helpen ze elkaar de juiste 
investeringskeuzes maken. 

Van proeftuin naar 
parkmanagement 2.0
 Het mobipunt leeft op Hoog Kortrijk, 
maar niet in de vorm van één plek. Het 
is een dynamisch geheel van mobili-
teitsoplossingen en mensen die elkaar 
hier weten te vinden. Het Hoog Kortrijk 
Morgen netwerk heeft – zonder dat het 
die bedoeling had – het parkmanagement 
voor het Kennedypark-Beneluxpark naar 
een volgende (logische) stap getild en 
er ook organisaties bij betrokken die in 

 SD Worx stelt zijn laadpaal ter beschikking 
 aan de buren. We hebben alles in huis om 
 onze eigen proeftuin te zijn. 
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 Hoog Kortrijk Morgen wil meer dan dromen en praten. De 

groep wil het komende jaar 10 concrete experimenten neerzetten, 

waarvoor we jouw medewerking nodig hebben. Eenvoudige 

projecten die de toekomst van Hoog Kortrijk nu al zichtbaar 

kunnen maken. Experimenten die de start kunnen vormen van 

structurele oplossingen op langere termijn. Hoog Kortrijk Morgen 

nodigt je uit om mee de handen uit de mouwen te steken en een van 

deze projecten of andere ideeën met hen uit te testen en/of verder 

uit te werken.

 Samen   aan de slag

De Hoog Kortrijk- poolwagenEen netwerk van gedeelde pool-
wagens drukt de kost van het au-
togebruik en kan de omslag naar 
elektrische of CNG-wagens ver-

snellen. We starten met een aanbod van 

wagens die gebruikt kunnen worden als 

aanvulling op het eigen wagenpark (voor 

piekmomenten of type wagens die je maar 

af en toe nodig hebt) of voor werknemers 

die met de fiets of het openbare vervoer 

komen en overdag een auto nodig heb-

ben.
OPROEP: Filip (SD Worx) en Bert (Kortrijk 

Xpo) zoeken nog minstens 5 andere 

bedrijven om mee een testcase op te 

zetten.

We starten met een reeks experimenten 

rond mobiliteit om van daaruit ook een 

aantal andere uitdagingen - zoals groen of 

een gezonde werkomgeving - samen aan te 

pakken. We hebben in ieder geval alles en 

iedereen in huis om onze eigen proeftuin te 

zijn. Niet enkel technisch en op het vlak van 

kennis (bijvoorbeeld rond gezondheid), maar 

dankzij de hogescholen zit de volgende 

generatie werknemers hier om de hoek. The 

proof of the pudding is in the eating… Maar 

willen zij hier komen werken? Hoe kijken zij 

naar onze experimenten? We komen het 

(enkel) te weten door hen bij onze projecten 

te betrekken.

1 

2

3

De Hoog Kortrijk- fietsen
Verspreid over Hoog 
Kortrijk bouwen we een 
netwerk van gedeelde 

fietsen, e-bikes en/of steps. We starten in 

Vervangen we binnenkort derondzwervende Mobits door hubs met fietsen, e-bikes en e-steps?

Hoog Kortrijk- fietsparkVia het Bruyningpad fiets 
je vlot van het station naar 
Hoog Kortrijk. Eenmaal 
op het park ontbreekt het 

vaak nog aan veilige fietsinfrastructuur. We 

brengen onveilige oversteken in kaart en

maken fietsroutes zichtbaar.
OPROEP: Wie wil mee een team vormen 

om samen met de stad en Leiedal de 

realisaties op het terrein te versnellen?

De lunchpauze is het ideale 
moment om van het park 
te genieten. Vandaag is 

het aantal lunchmogelijkheden beperkt. 

Daar brengen we verandering in. We 

voorzien picknickbanken, nodigen nieuwe 

foodtrucks uit op goed gecommuniceerde 

plaatsen en proberen een restaurant 

en winkeltje naar het park te halen. En 

voor een afterwork dromen we van een 

Doorniksewijk vol terrasjes...
OPROEP: Sigrid en Stijn van Savaco (hier 

met hun e-bike) willen graag meewerken 

aan de installatie van picknickbanken 

op gezellige plekken zoals de Rozentuin. 

Helpt jouw bedrijf ook mee?

4

5 Boost de e-bikeAnn en Sofie van AZ Groe-
nige zetten volop in op de 
e-bike voor woon-werkver-
keer. Zij geloven dat dit hét 
duurzame vervoersmiddel 

van de komende jaren is. Ze hebben vele 

soorten e-bikes getest en vervolgens een 

goede overeenkomst gesloten met een  

fietshandelaar die promo, verkoop, leasing 

Lunchpauze!

2019 met een aanbod van Mobits (groene 

fietsen) en e-steps aan P&R Xpo, het 

station, de parking aan Cowboy Henk en 

bij deelnemende bedrijven. We vertalen 

vervolgens alle ervaringen naar een 

grotere aanbesteding die we samen met 

de stad opmaken. OPROEP: Lieven (VIVES) en Yves (Barco) 

zetten hier graag hun schouders onder, 

maar zoeken nog een 5-tal andere 

organisaties om het experiment in 2019 

mee op te zetten.

Gesprek met  Wim Berteloot
In de bocht van de straat voor zijn kantoor, voel je onmiddellijk wat Wim bedoelt 

wanneer hij vol passie over “een 
veilig en aangenaam wandelpark” 

spreekt. Toen hij nog in Amsterdam 
werkte, werden de pc’s tijdens de pauzes 

automatisch geblokkeerd zodat iedereen 
naar buiten ging. Voor iemand met een 

zittend beroep was dat ideaal om de 
benen te strekken, collega’s te zien en 

de gedachten te verzetten. “Ik moest er 
ook aan wennen, zeker wanneer ik een 

deadline moest halen, maar het was een 
echte verademing. Schermen blokkeren 

zou hier in België een stap te ver zijn, 
maar ik probeer mijn medewerkers 

wel te stimuleren om veel te bewegen.” 
Voor Wim wandel je op Hoog Kortrijk 

Morgen zorgeloos en aangenaam rond, 
naar - bijvoorbeeld - een centrale plek 

met een aantal foodtrucks. Hij zet dan 
ook graag zijn schouders mee onder de 

experimenten.

Wim is zaakvoerder van boekhoudkan-
toor Accofisc

Onze eigen proeftuin

Hoog Kortrijk Morgen begon met de vraag naar wat een Mobipunt hier 

kan betekenen. Op zo’n punt stap je voor 

je eerste of laatste kilometer(s) van de trein 

of de bus op een deelfiets, in een deelauto 

of een taxi. De Vlaamse overheid werkte dit 

concept mee uit, zodat gemeenten en lokale 

organisaties met deze laatste kilometer(s) 

aan de slag kunnen. In gesprek met de bedrijven op het terrein 

verlieten we de piste van één Mobipunt 

en kwamen we tot een heus netwerk van 

(mobiliteits)diensten, vertrekkende vanuit 

de “goesting” van organisaties die (nu al) za-

ken met elkaar (willen) delen. Een aanbod 

op maat van Hoog Kortrijk moet wel hand 

in hand gaan met investeringen van de 

overheid in een snel en goed uitgewerkt 

openbaar vervoer richting (minstens) het 

station van Kortrijk. Zonder die investering 

zou het verhaal niet kloppen.
Zie ook www.mobipunt.be
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Mobiliteitsadvies op maat
In de toekomst kan ieder-
een op Hoog Kortrijk met 
alle vragen rond mobiliteit 
terecht bij elkaar, op een 

geoloket of bij een MobiliteitsCoach. De 

aanwezige kennis wordt zo voor iedereen 

toegankelijk. Leiedal lanceerde eind 2018 

een testversie van haar Geoloket en werkt 

aan het idee van een MobiliteitsCoach, die 

helpt met advies op maat en praktische 

hulp.
OPROEP: Leiedal zoekt 5 testbedrijven om 

de werking van het loket te verbeteren en 

de MobiliteitsCoach vorm te geven.

Het Hoog Kortrijk-platform
Een intern platform voor 
alle bedrijven en organ-
isaties op Hoog Kor-
trijk om de waaier aan 

gedeelde diensten en faciliteiten zicht-

baar te maken (poolwagens, fietsen, 

steps, vergaderzalen, gezamenlijke aan-

bestedingen voor onderhoud ...). Via 

een publieke versie kunnen ook bezoe- 

kers terugvinden hoe ze het park vlot kun-

nen bereiken.OPROEP: Wie helpt ons in beeld te bren-

gen waaraan zo’n platform op maat van 

Hoog Kortrijk moet voldoen?

Het Hoog Kortrijk-laadpalennetwerkSD Worx deelt zijn laadpaal 
vandaag al met plezier met 
de buren. Zulke pioniersac-
tiviteiten maken we zicht-

baar en we zetten een systeem op om alle 

laadpalen op Hoog Kortrijk toegankelijk te 

maken. In een volgende fase leggen we 

en onderhoud op zich neemt.
OPROEP: Met dezelfde ambitie lanceerde 

Leiedal een groepsaankoop (e-)fietsen. 

Ontdek op 7 mei alles over het aanbod op 

het testmoment tussen 11u30 en 14u30, op 

de parking van Labo Bruyland (Benelux-

park 2). 

Het Hoog Kort- rijk-onthaalHoog Kortrijk heeft vandaag niet echt een centrale plaats. Wanneer verschillen-

de ideeën - zoals een restaurant, winkel, 

postpunt of vaste plek voor foodtrucks - 

geclusterd worden op één plek, kan een 

echte onthaalplek voor het park ontstaan.

OPROEP: Welke organisatie heeft de am-

bitie om deze onthaalfunctie op termijn op 

zich te nemen?

De Hoog Kortrijk- wandelroutesWe werken op een prachtig 
wandelpark, denk maar aan 
de autovrije paden, de Ro-
zentuin of het Kennedybos. 

We zetten bestaande en nieuwe wandel-

lussen in de kijker en we maken de Bud-

dyrun van 16 mei blijvend zichtbaar.
OPROEP: Wie zet mee activiteiten op rond- 

om de wandelroutes? Wie maakt ‘verwan-

delingen’ deel van de vergadercultuur? 

Waar kunnen bedrijven hun ‘achterzijde’ 

aansluiten op fiets- en wandelpaden? Wie 

helpt de routes mee in kaart brengen?

Franky & Paulien (Bond Moyson) aan ‘hun’ nieuwe 

toegang tot het Kennedypad. Bond Moyson bracht als 

eerste wandelroutes in kaart voor zijn medewerkers.

de financiële middelen van bedrijven en 

overheid samen om hubs met laadpalen te 

bouwen.
OPROEP: Filip van SD Worx en Bert van 

Kortrijk Xpo zoeken collega-bedrijven met 

(interesse in) elektrische laadpalen om 

samen een netwerk uit te bouwen.

Om oplossingen te vinden, moet je (de noden van) elkaar leren kennen. Tijdens een van 

onze bijeenkomsten bleek de hoge haag aan Decathlon de fietsers onzichtbaar te maken 

voor uitrijdende auto’s. Een dag later was de haag al gesnoeid.

“Om de dynamiek van al deze initiatieven niet verloren te laten gaan, kan een platform waarin we alle initiatieven verankeren een volgende stap zijn.”(Bert, Kortrijk Xpo)

“Het verhaal van Hoog Kortrijk Morgen, en zeker de aandacht voor de wandel- en fietscultuur, sluit perfect aan bij de ambities van Leiedal. De 
acties zijn geen ad-hocacties, 

maar passen binnen de ruimtelijke 

langetermijnvisie waaraan de Stad en 
Leiedal samen aan het werken zijn. 

Met een actualisatie van het bestaande 
masterplan en een geïntegreerde visie 

willen we in Hoog Kortrijk investeren 
zodat talent en ondernemers hier mee de 

toekomst (willen) maken. Dergelijke projecten ondersteunen 

we dan ook graag. Samen met de stad 
Kortrijk gaan we in het kader van het 

Europese project Share-North verder op 
zoek naar extra middelen om de ideeën - 

zoals deelfietsen en gedeelde poolwagens 

- uit te bouwen, en we engageren ons 
om dit netwerk het komende jaar goed 

te begeleiden. We zorgen ervoor dat de 

dynamiek hoog blijft, dat er stappen van 
denken naar doen worden gezet, dat 

ervaringen gedeeld worden en dat de 
pioniers van Hoog Kortrijk Morgen hun 

ideeën in de praktijk kunnen omzetten.”  Filip Vanhaverbeke is algemeen 
directeur van Intercommunale Leiedal

theorie niet tot het kantorenpark behoren 
maar tot het ruimer geheel van regionale 
spelers op Hoog Kortrijk4. 
 De rol van de parkmanager evolueert 
van louter beheer en praktische afspra-
ken naar gesprekken en acties rond de 
toekomst van het park. Het Hoog Kortrijk 
Morgen netwerk vormt ons inziens de ba-
sis van een duurzaam stadsdeel. Mobili-
teit verandert snel, nieuwe spelers bieden 
zich continu aan en er zijn nog geen 
duidelijkheden over welke keuzes de 
juiste zullen blijken in de toekomst. Het 
kantorenpark heeft nu een netwerk van 
mensen die in deze veranderende wereld 
met elkaar het gesprek kunnen aangaan 
over wat de beste vervolgstappen voor het 
gebied zijn. De parkmanager weet hen 
ook voor andere thema’s te vinden en aan 
te spreken op hun denk- en doekracht.

En toen kwam corona
 En toen ging heel de wereld in lock-
down. Het kantorenpark was leeg. Er 
waren plots andere uitdagingen en 
iedereen ging thuiswerken. De gedeel-
de wagens hadden even geen betekenis 
meer op het park en werden tijdelijk 
opgeschort (en later verplaatst naar een 
andere plek waar ze in deze periode beter 

4 Barco, AZ Groeninge, Hogeschool VIVES, Campus 
Kulak, Kortrijk Xpo…

tot hun recht zouden komen). Deze pauze 
in het proces is niet het einde van het 
verhaal. Het netwerk van betrokken 
‘bewoners’ uit Hoog Kortrijk is er. Ze 
delen een visie op de toekomst van het 
park en weten elkaar daarin te vinden. 
 Het netwerk van vernieuwers zoals we 
ze bij elkaar brachten om dit toekomst-
beeld met elkaar te verkennen hoeft niet 
noodzakelijkerwijs meer in deze vorm 
samen te komen. Het verhaal is de wereld 
ingestuurd, de eerste ideeën zijn in prak-
tijk omgezet en ze hebben een basis ge-
legd voor samenwerken die voortleeft in 
de structuren van het parkmanagement. 
De vernieuwing is begonnen.

 Eerste ideeën om samen aan de slag te 
 gaan in de Hoog Kortrijk Krant. 
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Kortrijk Xpo: een van de Hoppinpunten  
in de regio
 Binnen de vervoerregio werd in de periode 2019-2020 hard gewerkt aan de her-
tekening van het regionaal openbaar vervoernet. Het openbaar vervoersaanbod op de 
hoofdassen – zo ook de as Kortrijk Station/Hoog Kortrijk – zal gebundeld en versterkt 
worden. Om de eerste en laatste kilometer naar je bestemming vlotter te laten verlopen, 
wordt ingezet op vervoer op maat zoals deelfietsen. 
 Binnen het nieuwe openbaar vervoerplan (dat goedgekeurd werd door de vervoer-
regioraad in december 2020) werden alvast een twintigtal Hoppinpunten aangeduid 
waar op korte termijn deelfietsen zullen verschijnen als aanvulling op het openbaar 
vervoer. 
 De locatie ter hoogte van het evenementencomplex Xpo werd, rekening houdend met 
het ontwikkelingspotentieel in de directe omgeving, aangeduid als een Hoppinpunt op 
regionale schaal. Op relatief ‘korte’ termijn (2022-begin 2023) zal al gestart worden met 
de uitbouw van een deelfietsenhub. In de toekomst zal hier verder ingezet worden op 
het versterken van het openbaar vervoersaanbod en andere mobiliteitsdiensten.
Maar naast dit regionale Hoppinpunt – als knooppunt in het grotere netwerk – blijven 
ook de lokale vragen bestaan. De ‘mobiwolk’ die we samen met de bedrijven in kaart 
brachten binnen het traject van Hoog Kortrijk Morgen, blijft relevant op het lokale 
niveau. De regionale netwerklogica en de lokale oplossingen kunnen elkaar op termijn 
zelfs nog versterken.

 Parking aan Kortrijk Xpo. 
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Ontwikkeling mobipunt 
Menen: de Waalvest

Een plein met toekomst
 Vanuit een gedeelde visie dat het delen 
van mobiliteitsoplossingen zorgt voor een 
duurzamer verplaatsingsgedrag, gingen 
Stad Menen en Leiedal op zoek naar een 
locatie met een groot potentieel aan 
(nieuwe) mobiliteitsdelers. Het treinsta-
tion van Menen lijkt op het eerste gezicht 
een logische locatie voor een mobipunt 
(en werd even later dan ook door de ver-
voerregio als dusdanig aangeduid), maar 
het is niet de meest interessante locatie 
voor een proeftuin. Er zijn al veel voorzie-
ningen, waardoor het station op vandaag 
de facto al als mobipunt functioneert. We 
keken verder en de keuze viel toen snel op 
de Waalvest. Dit plein op enkele honder-
den meters van de grens met Frankrijk 
huisvest heel wat organisaties (met veel 
medewerkers) én heeft de potentie om uit 
te groeien tot een heuse toegangspoort 
naar de stad. De plek wordt op heden 
ervaren als een grote parking zonder veel 
identiteit, maar dat kan – mede dankzij 
een mobipunt en de vele plannen5 voor 
deze omgeving – veranderen. 

5 Bijvoorbeeld de heraanleg van de zone voor het 
ziekenhuis en de Leiewerken die rivier en stad 
dichter bij elkaar zullen brengen. 

 Eind 2019 ging Meneer de Leeuw in 
gesprek met de organisaties rondom 
het plein: twee scholen, het ziekenhuis, 
de bibliotheek en het Cultuurcentrum, 
de voetbalclub, de bank en het verzeke-
ringskantoor. De mobiliteitsexperts en 
directeuren van deze organisaties vertel-
den over hun kijk op heden, verleden en 
toekomst van het plein. Op dit moment 
ondervindt men niet echt een mobiliteits-
probleem. Daarin verschilt de Waalvest in 
Menen wezenlijk van onze ervaringen in 
grotere steden, waar een hoge parkeer-
druk vaak de aanleiding is tot het starten 
met (auto)delen. ‘Het huis staat niet in 
brand’, dus we hoefden niet onmiddellijk 
in de oplossingenmodus te gaan. In de 
gesprekken met de stakeholders konden 
we ons daardoor meer toeleggen op de 
langere termijn. 

Een toegangspoort naar de stad
 Tijdens de interviews en bijeenkom-
sten ontstond een beeld dat de stake-
holders triggerde om samen de toekomst 
van de Waalvest te verkennen: ze zagen 
voor zich hoe het plein zich kan ontvou-
wen tot een gezellige plek met veel groen 
en ruimte voor kunst en cultuur. Het 
plein kan bovendien een volwaardige 
toegangspoort naar de stad worden. Een 
plek die niet enkel automobilisten maar 
bijvoorbeeld ook fietstoeristen welkom 

 De Waalvest heeft de potentie om uit te groeien 
 tot een heuse toegangspoort naar de stad. 
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heet, en die kan dienen als visitekaartje 
voor niet alleen Menen maar heel Vlaan-
deren. Een plek met terrasjes en ruimte 
om tot rust te komen.
 Het creëren van een plein met meer 
groen en ontmoetingsruimte zal waar-
schijnlijk ten koste gaan van het aantal 
parkeerplaatsen. Het realiseren van het 
toekomstbeeld zal dan ook hand in hand 
moeten gaan met het vinden van oplos-
singen voor de parkeervraag. Een vraag 
die momenteel niet zo groot is, maar wel 
zal stijgen wanneer de geplande weg-
werkzaamheden voor het ziekenhuis 
starten. We bespeuren een afwachtende, 
maar nieuwsgierige houding bij de stake-
holders. Ze willen uitzoeken of gedeelde 
mobiliteit hier kan werken en een oplos-
sing kan zijn voor de parkeeruit dagingen 
van de toekomst. Ze willen ook wel 
werken aan een modal shift en duurzaam 
transport, maar de ervaringen hiermee 
zijn nog relatief beperkt. Het is nog niet 
gebruikelijk voor de organisaties rondom 
het plein om mobiliteitsvormen onderling 
te delen. Een uitzondering hierop vormen 
de scholen, die op vandaag reeds hun 
busvervoer delen.

Het beeld van een ‘fietshuis’ maakt 
samenwerken tastbaar 
 De vraag naar (extra) veilige fietsen-
berging weefde zich als een rode draad 

door de interviews met de stakeholders. 
Deze behoefte is ontstaan door de snelle 
stijging van het aantal e-bikes, bakfiet-
sen en andere dure fietsen. Geen enkele 
organisatie heeft hiervoor voldoende 
ruimte op eigen terrein en het is boven-
dien een kostbare zaak als elk bedrijf 
een eigen stalling moet laten plaatsen. 
‘Stel je voor dat we een ongebruikt huis 
op de Waalvest kunnen ombouwen tot een 
indoor bewaakte fietsenstalling mét extra 
services?’ Getriggerd door het voorbeeld 
van een zogenaamd ‘fietshuis’ uit Utrecht 
ontstond de goesting om samen te wer-
ken aan een gedeelde fietsenstalling. 
Dit gemeenschappelijke doel maakte de 
meerwaarde van samenwerking tastbaar 
voor de groep en hielp als concrete visua-
lisatie om naartoe te werken.
 Stad Menen startte de zoektocht naar 
de mogelijkheid om zo’n pand te kunnen 
huren of kopen. Helaas leek dit op korte 
termijn geen haalbare kaart, maar het 
beeld blijft wel als stip aan de horizon 
overeind. In de tussentijd gingen de 
gesprekken tussen de stakeholders 
verder en ontstond een lijst van andere 
deeloplossingen die stimuleerden tot 
samenwerken. Allemaal ideeën die – 
eenmaal doorgegroeid – kunnen leiden 
tot een Waalvest waar minder parkeer-
plaatsen nodig zijn en nieuwe ruimte 
voor de buurt ontstaat.

 Fietsenstalling VTI Menen. Alle organisaties 
 rondom de Waalvest kampen met overvolle 
 fietsenstallingen. 
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Ideeën versterken elkaar
 De ideeën stopten niet bij het beeld van 
het fietshuis. Er zijn voor de organisaties 
tal van ideeën om samen aan te werken: 
 De bushalte voor het Cultuur-
centrum zal een halte worden met een 
bundel aan hoogwaardige buslijnen. Dit 
zijn bussen die frequent rijden en een 
parcours zonder veel omwegen zullen 
volgen. Deze opwaardering in aanbod 
wordt vertaald in een vernieuwde en 
verbeterde halte-infrastructuur. Daar-
naast voorzien de plannen voor renovatie 
van het Cultuurcentrum dat de zone voor 
het gebouw aangenamer wordt ingericht 
met een binnen- en buitengedeelte, een 
terras, wifi… Door de vernieuwde bushal-
te te verbinden met de buitenzone van het 
Cultuurcentrum ontstaat een mobipunt 
dat veel meer is dan enkel een hokje met 
een bankje.
 Dankzij het Europese SHARE-North 
project kon Leiedal oranje deelfietsen 
voor het Cultuurcentrum plaatsen. Deze 
werden nog (te) weinig gebruikt. Van-
uit de stakeholders werd aangegeven 
deze via betere communicatie toegan-
kelijker te maken. Het belang van een 
onthaalfunctie door het loket van het 
Cultuurcentrum is hierin niet te onder-
schatten. De baliemedewerker krijgt vaak 
als eerste de praktische vragen over hoe 
de fietsen werken. Dit fysiek en persoon-
lijk onthaal is een belangrijk element in 

het streven om van de Waalvest één groot 
mobipunt te maken.
 Tijdens de looptijd van het project 
plaatste bpost (Belgisch postbedrijf) een 
pakjesautomaat naast het Cultuur-
centrum. Deze automaat biedt mogelijk-
heden om lokale handelaars bij onze plan-
nen te betrekken. In het ideale mobipunt 
wordt de automaat namelijk niet enkel 
gebruikt om pakjes van grote webshops 
af te halen, maar is het (ook) een manier 
om de lokale handel te steunen. Zo’n pak-
jesmuur kan gebruikt worden om aanko-
pen bij lokale winkels na sluitingstijd af 
te halen, om boeken van de nabijgelegen 
bibliotheek na openingsuren te lenen of 
om bestellingen vanuit de organisaties op 
de Waalvest tot bij hun klanten te krijgen. 
Een proces zoals we hier doorlopen om 
leven te blazen in een mobipunt, toont 
kansen op zowel korte als langere ter-
mijn. 
 Het delen van wagens onder de orga-
nisaties kwam meermaals terug. Na het 
verkennen van verschillende scenario’s, 
ging de voorkeur naar het starten met het 
delen van enkele elektrische wagens, ge-
plaatst door een externe firma. Zowel de 
organisaties (tijdens de kantooruren) als 
buurtbewoners kunnen deze gebruiken. 
Op deze manier kan iedereen ervaring 
opdoen met een gedeelde auto. Om aan 
de vraag van zo’n bredere groep gebrui-
kers tegemoet te komen, werd door FOX 

 Deelfietsen op de Waalvest. 



38 39

Share een Renault ZOE (stadswagen) 
en een Renault Kangoo Z.E. (ruimere 
familie-/bestelwagen) geplaatst – met 
de steun van het Lokaal Klimaatproject 
Deel mobiliteit. Met deze extra wagens 
als buffer moet het mogelijk zijn om het 
wagenpark van de organisaties rond de 
Waalvest af te bouwen.
 Terwijl de aanbesteding voor het plaat-
sen van de ‘gewone’ auto’s liep, gingen de 
gesprekken over het onderling delen van 
‘speciale’ voertuigen tussen de organi-
saties verder. Het Cultuurcentrum gaf 
aan haar spiksplinternieuwe camionette 
met laadklep wel te willen delen, maar 
je voelde toch ook de koudwatervrees en 
bezorgdheid of dit wel goed komt. Hier 
moet nog verder vertrouwen gewonnen 
worden. Ook hier kunnen de FOX Share-
wagens helpen om ervaring op te doen en 
vertrouwen te tanken om uiteindelijk ook 
eigen wagens te gaan delen.
 Al deze acties samen vormen het mobi-
punt Waalvest. Het punt is nu zichtbaar. 
Weliswaar verspreid over verschillende 
deelpunten op en rond het plein die een 
wolk van voorzieningen vormen. 
Sommige van die deelpunten liggen niet 
letterlijk op het plein, maar op wandelaf-
stand ervan. Zoals de extra parkeerplaat-
sen die bij grote drukte gebruikt kunnen 
worden.

Missie volbracht?
 Het mobipunt is bedacht. De aan-
bestedingen zijn uitgeschreven. De eerste 
onderdelen zijn zichtbaar op het terrein. 
Blijft het netwerk dat zich vormde nu 
overeind of was het louter nodig om tot 
een doorleefd en lokaal passend beeld op 
het mobipunt te komen? De kans is reëel 
dat het netwerk in haar huidige vorm zal 
ophouden te bestaan nu deze stap gezet 
is. Wat overblijft zijn mensen uit organisa-
ties die elkaar voortaan weten te vinden. 
Elkaars leslokaal huren, het delen van de 
camionette verder uitwerken, advies 
vragen rond de verzekeringstechnische 
kant aan Pieter-Paul van het verzeke-
ringskantoor… dit alles zal zeker gebeu-
ren. Het zou mooi zijn als een van de 
organisaties op een dag een nieuwe 
dynamiek in het netwerk kan brengen 
voor het zetten van een volgende stap. 
Een pleinfeest dat beide kanten van het 
plein voor een dag met elkaar verbindt? 
Een eerste bloemenparkje op vrijgeko-
men parkeerplaatsen? 

—

 Deelauto’s op de Waalvest. 
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Mobipunt op maat van de regio
 
 Ontwerpbureau Yellow Window ontwierp samen met intercommunale Leiedal en 
partners uit Wallonië en Frankrijk een verplaatsbaar mobipunt. Het ontwerp dat binnen 
het Europees project Tripod-II werd vormgegeven, wordt nu als prototype gerealiseerd 
als mobiel mobipunt op maat van de regio.  Deze mobiliteitshub combineert een waaier 
aan functies en (mobiliteits)diensten, enerzijds herkenbaar en opvallend, maar ander-
zijds ook optimaal te integreren in wisselende omgevingen.
 Het architectonisch ontwerp maakt gebruik van glas en staal: plaatmateriaal om te
lasersnijden en in kleine series te kunnen produceren en te personaliseren. Hierdoor
ontstaat een bibliotheek aan basiselementen, wat de toepassing ervan zeer dynamisch
maakt: de hubs zijn in verschillende situaties goed schaalbaar en, indien nodig, ver-
plaatsbaar. Ook kan de hub per locatie steeds optimaal geconfigureerd en flexibel 
ingepast worden.
 Het “Transregional project for innovation and promotion of design-II” France-Wallo-
nie-Vlaanderen Interreg-project voor grensoverschrijdende samenwerking is gedragen 
door twaalf partners. Al deze partners zijn actief bezig met economische ontwikkeling 
en/of design en zij bundelen hun krachten en vaardigheden om ondernemingen te 
begeleiden en op te leiden wanneer zij designmethodologie willen integreren als factor 
van concurrentievermogen, differentiëring en innovatie.
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Deel II

Mobipunt 
ontwikkeling in  
10 stappen
Mobipunten maken nog geen deel uit van 
ons mobiliteitssysteem. Het is nog geen 
gangbare manier van verplaatsen. Het is 
iets nieuws en zoals bij alles wat nieuw 
is, zal het eerst extra energie kosten om 
mensen mee te krijgen alvorens het de 
noodzakelijke synergie oplevert om het 
nieuwe te implementeren. 
  Zowel gebruikers als beleidsmakers 
zullen zich moeten inspannen om iets 
nieuws ten volle te laten werken. Op prak-
tisch en juridisch vlak, maar ook com-
municatief en organisatorisch bekeken… 
Willen en kunnen is niet altijd genoeg. 
Een portie persoonlijke drive en nieuws-
gierigheid van de betrokken ambtenaren 
is een eerste vereiste om anderen nieuwe 
inzichten te bieden en te motiveren hun 
gedrag te veranderen.

 Tijdens onze proefprojecten hebben 
we geleerd dat het niet gaat om het im-
plementeren van een concept volgens een 
vooropgezet veranderingsplan. Het gaat 
over het laten evolueren van een concept 
in een specifieke omgeving. Dat kan niet 
zonder open het gesprek aan te gaan met 
die omgeving. Je begint met een concept 
dat je vervolgens weer loslaat. Uiteinde-
lijk pak je op wat er in het moment ont-
staat en maak je hierbij als projectteam 
heel veel keuzes. 
 De ontwikkeling van het mobipunt 
wordt bepaald door de lokale kennis van 
iedereen die zich betrokken voelt bij de 
locatie door er te wonen, werken of re-
creëren. Die kennis verweef je als project-
team tot een passend mobipunt. Om die 
lokale kennis te verzamelen vertrekken 
we vanuit een longlist van mensen die 
impact kunnen hebben, die kunnen 
helpen bij implementatie of die een goed 
overzicht hebben van wat gaande is. We 
bundelen de opgehaalde kennis door ver-
banden te leggen en brengen de mensen 
samen om als netwerk mee te denken en 
mogelijk zelfs mee te doen. 
 Hier ontstaat een gedeeld beeld van 
wat het mobipunt kan betekenen en hoe 
het eruit kan zien. Het is deze gedeelde 
visie die zorgt voor de dynamiek om de 
ideeën samen te willen uittesten. Het is 
vanuit deze visie dat iedereen zijn eigen 
netwerk en kennis kan aanspreken om 

“Willen en kunnen is 
niet altijd genoeg. Een 
portie persoonlijke drive 
en nieuwsgierigheid is 
cruciaal.”
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de lokale ontwikkeling van een mobipunt 
een succes te laten worden. Als project-
team kunnen we vertalen naar een zo-
genaamde transitieschets: een visie op de 
veranderingen die het mobipunt teweeg 
kan brengen. 
 We onderscheiden in dit hoofdstuk 10 
stappen waarmee je als beleidsmaker 
(ambtenaar, politicus, buurtcomité…) 
een lokale mobipunt-ontwikkeling in 
gang kunt zetten. Ze zijn zoveel moge-
lijk chronologisch beschreven. Je kunt 
de stappen ook zien als afzonderlijke 
aandachts gebieden waar je bij elke indivi-
duele stap op moet blijven letten. Zo kun 
je bijvoorbeeld bij het organiseren van je 
projectteam oftewel mobi-team (stap 1) 
ook reeds zorg dragen voor de borging 
van alle opgedane ervaring (stap 10).

Stap 1: Organiseer een 
evoluerend mobi-team

 ‘Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder’ is een bekend gezegde. Het is ver-
leidelijk om als mobiliteitsexpert zelf aan 
de slag te gaan en efficiënt een mobipunt 
te ontwerpen en neer te zetten. Wij heb-
ben echter ontdekt dat een evoluerend en 
divers team je niet enkel scherp houdt, 
maar het mobipunt ook inhoudelijk een 
stap verder brengt en je helpt mee te 
bewegen met de veranderende wereld. 

Mobipunt ontwikkeling in 10 stappen
Stap 1: Organiseer een evoluerend mobi-team

Stap 2: Bepaal het ambitieniveau met je mobi-team

Stap 3: Laat lokale kennis je naar de juiste plek leiden 

Stap 4: Maak gebruik van lokale vernieuwingskracht

Stap 5: Verbeeld de impact van het mobipunt

Stap 6: Organiseer bijval

Stap 7: Zoek geld waar je het nodig hebt

Stap 8: Ga doen

Stap 9: Vier je resultaten

Stap 10: Borg inzichten en blijf aanspreekbaar

Daarom roepen wij in dit kader de term 
mobi-team in het leven.
 Een mobi-team bestaat bij voorkeur 
(minstens) uit de volgende profielen:

Inhoudelijk expert(s): collega-amb-
tenaren die weten wat er speelt in de 
aanverwante beleidsdomeinen: mobili-
teit, economie, ruimtelijke planning, …

Een verbinder: iemand die goed kan 
luisteren en de boer kan opgaan om 
met de stakeholders te spreken en 
deze te verbinden met elkaar.

Een strateeg: iemand die kleine stap-
pen groot kan maken en ervoor kan 
zorgen dat ervaringen vanuit deze 
proeftuin verankerd worden. Dit is 
ook iemand die ideeën oppikt die nu 
nog niet haalbaar zijn en die ervoor 
zorgt dat deze een plek krijgen in de 
plannings processen van de gemeente.

Een communicatie-expert: iemand 
die sterk is in communicatie en het 
vermarkten van diensten en producten. 
Iemand die het mobipunt in een sterk 
verhaal voor de buurt kan gieten.

De opdrachtgever: Zijn aanwezigheid 
is nodig als hulp om bestuurders en 
politici mee te laten bewegen met de 
ontwikkeling van het mobipunt, zeker 
wanneer eerder genoemde rollen door 
de opdrachtgever uitbesteed zijn aan 
een extern bureau of organisatie.



46 47

 Uiteraard kan één persoon meerdere 
rollen combineren. Zoek je teamleden 
ook op basis van hun ontwikkelkracht: 
ze moeten het vooral interessant vinden 
iets nieuws te mogen ontwikkelen. Het 
zijn mensen die nieuwsgierig zijn naar 
hoe het concept van een mobipunt zich 
ontwikkelt in de specifieke omstandig-
heid van een specifieke locatie. Het zijn 
mensen die de nodige steun kunnen 
verwerven vanuit hun dienst of organi-
satie op momenten dat er beslissingen 
genomen moeten worden of middelen 
geïnvesteerd moeten worden. Deze per-
soonlijke eigenschappen zijn belangrijk. 
Het volstaat niet om simpelweg de betref-
fende dienst of organisatie uit te nodigen, 
zonder stil te staan bij de eigenschappen 
van je team leden. Laat de samenstelling 
van het team veranderen naargelang de 
behoefte van het moment. Zorg dat het 
team mee beweegt met de ontwikkelingen 
gedurende het proces. 

 In Kortrijk hadden wij een ontwerp-
expert. Hij deed de aftrap met ontwerpen 
van mooie en tot de verbeelding sprekende 
mobipunten vol technisch vernuft. Dit hielp 
ons als team op weg en gaf goesting om 
samen iets leuks te ontwerpen. Later bij 
het ophalen van de lokale kennis moesten 
we deze ontwerpen los laten en volgden 
we de inzichten van de stakeholders. De 
klimaatexpert bleek ook lokale kennis 

te hebben en vertelde vol passie over 
buslijnen en fietsroutes; hij werd onze 
eerste gids door het gebied. De mobiliteits-
expert onderhield de relatie met Leiedal, 
die tevens het parkmanagement deed. Zij 
legde ook de link naar de parkmanager, 
die er op zijn beurt voor zorgde dat ideeën 
en inzichten werden vastgelegd in de 
taakomschrijving van de parkmanager 
2.0. De verbinders maakten de connectie 
met de lokale mensen. De opdrachtgever 
zorgde voor rugdekking door bestuurders 
en politiek.

Stap 2: Bepaal het 
ambitieniveau met je 
mobi-team

 Bij het zien van een locatie kun je 
denken: hier zou een mobipunt moeten of 
kunnen komen. Wat is dat mobipunt dan 
en waarom doen we dit? Hoe verhoudt 
deze opdracht zich tot andere lopende 
en geplande projecten? Je moet het uit-
gelegd krijgen aan jezelf, je organisatie en 
aan de mensen voor wie het is. 
 Organiseer hiervoor een uitgebreide 
startbijeenkomst om synergie in het 
mobi-team te laten ontstaan. Want dit 
team moet later weer synergie met de 
buitenwereld laten ontstaan. Neem de tijd 
zodat de teamleden elkaar en elkaars kijk 
op het mobipunt goed leren kennen. Zorg 

 Een namiddag buslijnen en busgebruik bestuderen 
 met de klimaatexpert leerde ons heel veel. 
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dat het concept goed begrepen wordt: het 
ontstaan ervan, de verschillende realisa-
ties en de context waarin het nu aandacht 
mag krijgen. Ontdek elkaars kijk op de 
ontwikkeling van mobiliteitsbehoeftes 
en de manier waarop dat zich uit in de 
gemeente. Zorg dat je ook elkaars bredere 
kijk op de toekomstontwikkeling van de 
locatie kent. 
 Elk lid van het mobi-team brengt in 
beeld wat hem of haar inspireert, hoe hij of 
zij zelf naar mobiliteit kijkt, welke kansen 
er in aanverwante domeinen zijn, hoe 
we nu mobipunten zouden inrichten en 
welke voor ons de interessante plekken 
of diensten zijn om in de gemeente mee 
te experimenteren. Het loont de moeite 
zelf als team kansen en potenties te zien 
voor mobipunten in je gemeente alvorens 
het gesprek aan te gaan met buitenstaan-
ders. Vanuit deze gedeelde kennis kun je 
vervolgens een ambitieniveau bepalen 
en krijg je vanzelf een idee met wie je 
allemaal het gesprek wilt aangaan.
 Je zal de kennis en medewerking van 
bewoners en lokale ondernemers nodig 
hebben om de implementatie succesvol 
te maken. Alvorens met hen in gesprek 
te gaan, is het belangrijk intern je eigen 
ambitieniveau als gemeente te bepalen. 
Wat is de visie achter het mobipunt? 
Waarom wil je zo’n punt als gemeente? 
Hoe vernieuwend wil je zijn? Welke tijd 
en middelen heb je om aan de slag te gaan 

met ideeën van deze bewoners en onder-
nemers? Ben je bereid mee te groeien 
als het project succesvol is? Baken de 
(mentale) ruimte af waarbinnen je als 
ambtenaar met anderen in gesprek kan 
gaan en wees daar eerlijk over. 

 De achterliggende opdracht vanuit het 
Europese project waarbinnen wij aan de 
slag gingen was ‘mobiliteit verduurzamen 
door te delen’. Vanuit het mobi-team werd 
bij de start van het project de link gelegd 
met Designregio Kortrijk. De wens om ook 
ontwerpmatig iets moois neer te zetten, 
deed ons vanaf het begin beseffen dat we 
niet zomaar mobipunten willen neerzetten 
die niet passen in hun omgeving. Vervol-
gens werd ook een andere ambitie en bij-
behorend Vlaams project rond het introdu-
ceren van een regionale autodeel-aanpak 
gekoppeld aan de mobipunten. Zo kwamen 
drie projecten samen die de kapstok voor 
ons verdere werk zouden vormen.

Stap 3: Laat lokale kennis 
je naar de juiste plek 
leiden

 Een mobipunt vraagt om een of 
meerdere locaties. De Vlaamse overheid 
heeft een analyse gemaakt van waar 
mobipunten of Hoppinpunten logischer-
wijs geplaatst zouden worden vanuit een 

 Eerste brainstorm met het 
 mobi-team in Kortrijk. 
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aantal parameters zoals de frequentie 
van het openbaar vervoer. Binnen de 
vervoerregio Kortrijk bijvoorbeeld zijn 
een twintigtal van deze punten vast gelegd 
om op korte termijn te ontwikkelen. 
Loop met het mobi-team (minstens) deze 
punten na en maak een inschatting welke 
plekken een hoge potentie hebben en een 
co-creatief traject als dit kunnen gebrui-
ken. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn 
om de ontwikkeling van een mobipunt te 
koppelen aan bijvoorbeeld de geplande 
heraanleg van een straat of een plein.
 Ga eens in de schoenen staan van de 
gebruiker, de bewoner. Hoe verplaatsen 
zij zich? Het lijkt bijvoorbeeld in eerste in-
stantie logisch of communicatief sterk om 
een mobipunt op het marktplein te voor-
zien, maar dat is niet noodzakelijk een 
handige locatie vanuit het oogpunt van 
een bewoner. De markt is immers veelal 
een bestemming waar je naartoe reist, 
niet een waar je je reis start of voortzet. 
Bij het zoeken naar een logische locatie 
voor een mobipunt is de vraag veeleer 
waar de bezoeker vandaan komt (de 
woonwijk, het station, het flatgebouw).

 De weerbarstige werkelijkheid is 
complexer dan de theorie. Wanneer je 
op de kaart een goede locatie gevonden 
hebt, loont het de moeite de plek goed 
te observeren. Op Hoog Kortrijk leek de 
Park & Ride aan Kinepolis in theorie de 

perfecte locatie. Door samen met een van 
de betrokken ambtenaren de plek en de 
buurt te observeren, kwamen we tot nieu-
we inzichten. Enkele honderden meters 
verder komen alle buslijnen richting  
station samen, wat veel interessanter zou 
zijn voor een mobipunt. Terwijl we die 
nieuwe locatie observeerden, zagen we 
tijdens de spits enkel maar (over)volle 
bussen met studenten. Dit gebrek aan 
zitplaatsen zou de werknemers niet warm 
laten lopen voor een mobipunt op die plek, 
beseften we. In plaats van een mobipunt 
op die plek, moet eerst aan een basisvoor-
waarde worden voldaan: meer bussen 
tijdens de spits, een zogenaamde trambus 
of bijvoorbeeld een zakelijk pendelbusje, 
zodat de forenzen niet tussen studenten 
hoeven zitten en misschien zelfs vast een 
vergadering kunnen voorbereiden.

Stap 4: Maak gebruik 
van lokale vernieuwings-
kracht 

 Het werd al een paar keer aangehaald: 
gebruik de lokale kennis. Een handige 
aanpak hiervoor is het voeren van ge-
sprekken. Interviewen leert je niet alleen 
veel over de potentie van een mobipunt 
maar legt ook de basis voor een netwerk 
van betrokken mensen. Vertrek vanuit 
een twintigtal diepte-interviews met 

 Eerste inzicht in mobiwolk na 
 een  dag de locatie en haar 
 mobiliteit te observeren. 
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zorgvuldig gekozen stakeholders: bewo-
ners, ondernemers, lokale ambtenaren 
en pioniers met een sterke visie. Mensen 
die zich verbonden voelen met de plek. Ga 
met hen in gesprek over hun visie op mo-
biliteit en op hun omgeving en informeer 
naar de dromen en bezorgdheden die ze 
daarbij hebben. Selecteer een interessan-
te mix van vernieuwers door te zoeken 
naar inhoud én sterke persoonlijkheden.
 Zoek naar inhoud: leer het gebied 
beter begrijpen om van daaruit kansen 
voor mobipunten te ontdekken.

• Hoe zit het gebied in elkaar, hoe 
verhouden bewoners, winkels en 
bedrijven zich tot elkaar, waar zit er al 
samenwerking?

• Vorm je een beeld van de toekomst van 
het gebied: vanwaar komt het en waar 
evolueert het naartoe? Welke verande-
ringen in verplaatsingspatronen zien 
we al plaatsvinden?

• Krijg een inzicht in (kansen voor) 
samenwerking tussen organisaties, 
van duurzame mobiliteit en techno-
logische evoluties. Hoe ervaren zij de 
dynamiek en de ontwikkelingen op 
en rond de plek, waar zien zij kansen 
(rond samenwerking en mobiliteit)?

Zoek sterke persoonlijkheden: ont-
dek wie de pioniers en initiatiefnemers 
zijn in en rond dit gebied.

• Verdiep je in de personen zelf: wat 
drijft hen, waar krijgen ze energie 
van? Waarop kunnen we hen voor ons 
traject aanspreken?

• Onderzoek of de geïnterviewde of 
mensen uit zijn/haar omgeving warm 
te maken zijn voor deelname aan een 
tijdelijk ‘bewoners’-netwerk.

 Bundel de opgedane kennis door het 
leggen van onderlinge verbanden en 
verenig de mensen in een netwerk dat 
meedenkt en mogelijk zelfs meedoet.

 In Menen en in Hoog Kortrijk was er 
nog geen cultuur van delen van mobiliteit. 
Dat bleek ook tijdens de interviews. De 
meeste stakeholders stonden er wel voor 
open of waren op zijn minst nieuwsgierig 
naar de slaagkansen ervan, maar hadden 
toch vooral nog een afwachtende hou-
ding. Door in beeld te brengen wat hen als 
persoon inspireert of drijft, konden we het 
mobipunt daar dichter bij laten aansluiten. 
Zo droomt de directeur van het Cultuur-
centrum in Menen alvast luidop van een 
groene verbinding tussen de bibliotheek 
en het museum aan de overkant van het 
plein. En de verzekeringsmakelaar op de 
Waalvest, die als pionier ervaring opdeed 
met het verzekeren van deelauto’s in Gent, 
wil zijn expertise graag delen met organi-
saties in Menen.

 Pioniers en initiatiefnemers 
 uit Hoog Kortrijk. 
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 Op Hoog Kortrijk luisterden we naar 
Wim – directeur van een boekhoudkantoor 
– die vol passie over “een veilig en aange-
naam wandelpark” sprak. Toen hij nog in 
Amsterdam werkte, werden de pc’s tijdens 
de pauzes automatisch geblokkeerd zodat 
iedereen naar buiten ging. Voor iemand 
met een zittend beroep was dat ideaal om 
de benen te strekken, collega’s te zien en 
de gedachten te verzetten. “Ik moest er 
ook aan wennen, zeker wanneer ik een 
deadline moest halen, maar het was een 
echte verademing. Schermen blokkeren 
zou hier in België een stap te ver zijn, 
maar ik probeer mijn medewerkers wel 
te stimuleren om veel te bewegen.” Wim 
haalt zijn energie tijdens ons project uit 
het idee samen te kunnen werken aan een 
kantorenpark waar je zorgeloos en aange-
naam kan wandelen.

Stap 5: Verbeeld de 
impact van het mobipunt

 Wat maakt de plek uniek? Wanneer 
je vanuit een gevoel van verwondering 
de stakeholders interviewt en de plek 
bekijkt, dan merk je al gauw wat er opvalt. 
Vanuit al deze input duiden we het DNA 
van de plek. Wat is de dominante cultuur 
van de mensen die hier werken, wonen 
of recreëren? Wat zijn de subculturen? 
Wat is de structuur van de plek, in andere 

woorden: welke gebouwen staan er waar 
naartoe gereisd kan worden? Wat gebeurt 
er op die plekken? We ontrafelen de 
ontwikkeling van de plek tot op heden en 
blikken vooruit op mogelijkheden voor 
toekomstige ontwikkeling. En hierbij 
maken we de vertaalslag naar mobiliteit. 
We noemen dit een transitieanalyse.
 We proberen ons voor te stellen hoe 
de implementatie van het mobipunt 
bijdraagt aan een betere toekomst. Deze 
analyse helpt ons om op verschillende 
manieren te kijken naar hoe het mobi-
punt geïmplementeerd kan worden: van 
heel praktisch (technische uitvoering) 
tot strategisch (linken met verschillende 
beleidsplannen). De input voor het ma-
ken van zo’n analyse halen we zowel uit 
bestaande documenten (deskresearch), 
maar toch vooral door in gesprek te gaan 
met mensen die het gebied door en door 
kennen (interviews).

 Er is nu nog geen al te groot mobili-
teitsprobleem rond het kantorenpark. 
Wanneer we echter alle inzichten van de 
‘bewoners’ (organisaties en bedrijven) 
van het park op een rij zetten, komt er een 
duidelijk beeld naar voren. En dat is dat 
het ontbreken van een urgent probleem 
op dit moment zeker niet betekent dat er 
geen actie ondernomen moet worden. Als 
de geschetste evoluties zoals groei van 
het kantorenpark en toename van het  Hoog Kortrijk: de basis is (het ontbreken van) 

 een wandelcultuur op het kantorenpark. 
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aantal studenten zich doorzetten, dan zal 
Hoog Kortrijk zich in de toekomst letterlijk 
vastrijden. Om een toekomstgerichte om-
geving te creëren, is het dus wel degelijk 
nodig om in te grijpen.

 De omslag naar een toekomstbestendig 
mobiliteitssysteem op Hoog Kortrijk start 
met het inzetten op een veilige en gezonde 
wandel- en fietsomgeving. Zolang je niet 
vlot van en naar een bushalte, gedeelde 
parking of fietshub kan wandelen, zal je 
niet veel zin hebben om ze te gebruiken. 
Zodra je merkt dat regelmatig wandelen 
de creativiteit bevordert, zal het voelen als 
ontspanning in plaats van inspanning. 

Stap 6: Organiseer bijval

 De transitieanalyse vormt de kapstok 
voor het samen bepalen van een reeks 
concrete acties. Welke acties, projecten, 
aankopen of experimenten dragen bij tot 
het realiseren van de toekomstvisie? Het 
samen verkennen van al wat bijdraagt 
aan dat gedeelde beeld van de toekomst 
leidt tot kruisbestuiving van ideeën. De 
stakeholders versterken elkaars inbreng 
vanuit hun eigen expertise. Het netwerk 
van betrokken stakeholders wordt een 
netwerk dat ook de handen uit de mouwen 
wil steken om concreet de eerste stappen 
te kunnen zetten.

De transitieanalyse
 Een transitieanalyse beantwoordt de vraag of een gebied of een organisatie wil, kan 
en moet veranderen. Deze analyse bestaat uit het in beeld brengen van de kwaliteiten 
en de eigenheid die de identiteit van het gebied of organisatie bepalen en uit de lange-
termijnveranderingen die binnen en buiten het gebied of organisatie plaatsvinden. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de dominante manieren van doen en 
denken (regime) en de uitzonderlijke en vernieuwende initiatieven (niches). Door 
voldoende lang in de tijd uit te zoomen, kunnen langetermijnveranderingen binnen en 
buiten het gebied of de organisatie zichtbaar gemaakt worden. 
 Het in beeld brengen van de cultuur, structuur en werkwijze helpen de identiteit van 
het gebied of de organisatie te typeren en veranderingen inzichtelijk te maken. Op basis 
van deze analyse kan een gemeenschappelijk gevoel voor urgentie en noodzaak tot
 verandering ontstaan bij de stakeholders. 
 
Lees meer in het BurgeRmeesterboek: www.screenbook.nl/burgermeesterboek

 In Kortrijk werden we voor deze stap 
uitgenodigd bij SD Worx. Zij toonden ons 
fier hun eigen eerste stappen. Zij stelden 
hun laadpaal graag ter beschikking aan 
hun buren. Gewoon de laadpas aan de 
receptie vragen en je wordt met een glim-
lach geholpen. Met dit eenvoudige gebaar 
werd duidelijk gemaakt dat we leuke en 
communiceerbare initiatieven moesten 
uitwerken om leven te blazen in de transi-
tieschets. De groep besefte ook dat op het 
kantorenpark alles en iedereen aanwezig 
is om haar eigen proeftuin te kunnen 
organiseren. 

 Op de Waalvest werden we uitgenodigd 
door de directeur van het Cultuurcentrum. 
Deze organisatie had naar aanleiding van 
geplande renovatiewerken zelf al sterk 
nagedacht over de toekomst van het plein. 
Zo willen ze bijvoorbeeld de bushalte beter 
verbinden met de buitenzone van het ge-
bouw. Tijdens deze bijeenkomst ontstond 
bij de groep de goesting om samen te 
werken rond gedeelde fietsenstallingen 
(het beeld van het zogenaamde fietshuis) 
als antwoord op een veranderd fiets-
gebruik de laatste jaren (meer en meer 
e-bikes, bakfietsen en andere duurdere 
fietsen).
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Stap 7: Zoek geld waar je 
het nodig hebt

 Financiering is een heikel punt voor 
iedere gemeente. Enerzijds moet er 
bespaard worden, anderzijds geïnves-
teerd in oplossingen. De Vlaamse over-
heid komt nu nog met subsidies6 over de 
brug, maar zelfs dan blijven mobipunten 
stevige investeringen. Bovendien is er 
voor het idee dat bijvoorbeeld deelauto’s 
op ieder mobipunt zichzelf uiteindelijk 
terugbetalen absoluut geen garantie. Wat 
als je dus op de lange termijn jarenlang 
zelf die vloot moet financieren? 
 Door pas in deze fase in het proces 
de geld-vraag te stellen, kan je je sub-
sidiemiddelen gerichter inzetten op de 
investeringen die ook echt subsidies 
nodig hebben. In de vorige stappen zal 
zichtbaar geworden zijn welke investerin-
gen door andere partijen kunnen worden 
overgenomen en voor welke onderdelen 
iedereen naar de overheid kijkt. Het 
maakt de kans ook kleiner dat er 

6 Merk op dat subsidies in de context van mobi-
punten ook niet zaligmakend zijn. Het zijn vaak 
ad-hoc geldbronnen, terwijl veelal structurele 
investeringen nodig zijn. Daarnaast zijn subsi-
dies vaak gericht op realisatie van infrastructuur 
(‘schop in de grond’) terwijl er ook veel middelen 
nodig zijn voor het installeren van diensten en 
services zoals deelwagens.

geïnvesteerd wordt in oplossingen waar 
geen behoefte aan is.

 Onze zoektocht in Kortrijk en Menen 
kon plaatsvinden dankzij het Europese 
SHARE-North project. Dankzij deze 
middelen hadden we tijd en ruimte om in 
gesprek te gaan met de stakeholders. Op 
Hoog Kortrijk onthulde het proces dat er 
vooral geïnvesteerd moet worden in het 
fiets-en wandelvriendelijker maken van 
het park én het uitwerken van een hoog-
waardige openbaar vervoerverbinding met 
het station (bij voorkeur een trambus). 

 In Menen liggen de investeringen 
dichter bij het klassieke beeld van een 
mobipunt, waardoor Menen waarschijn-
lijk wel in aanmerking komt voor Vlaamse 
subsidies voor een Hoppinpunt. In de test-
fase kon er voor het delen van de auto’s 
ook beroep gedaan worden op een ander 
regionaal project rond autodelen. Ook 
konden we via dit proces ervoor zorgen 
dat het gebouw van het Cultuurcentrum bij 
de heraanleg één mooi geheel wordt met 
de bushalte, wat echt een unieke stempel 
op het mobipunt zal drukken.

Stap 8: Ga doen

 En dan is het moment daar dat je moet 
stoppen met praten en beginnen met 

 Op Hoog Kortrijk onthulde het proces dat er vooral geïnvesteerd moet 
 worden in het fiets-en wandelvriendelijker maken van het park én het 
 uitwerken van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding met het 
 station (bij voorkeur een trambus). 
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doen. Dat geeft een hele nieuwe energie 
aan het proces. Het toekomstbeeld wordt 
omgezet in concrete acties. Acties die 
betekenisvol zijn en ons dichter bij het toe-
komstbeeld van de stakeholders brengen.
 Vanaf dat moment stop je met het 
benaderen van mensen en hen vragen 
zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven 
wat hier zou kunnen ontstaan. Vanaf nu 
spreek je de betrokkenen aan op wat 
ze daadwerkelijk kunnen doen vanuit 
hun job, hun persoonlijke kwaliteiten of 
hun netwerk. Hierdoor boor je een hele 
nieuwe vorm van energie aan waarmee 
mensen elkaar aansteken om concreet te 
gaan handelen.

 Het Cultuurcentrum in Menen biedt 
aan hun camionette te delen, de ver-
zekeraar biedt aan het autodelen te helpen 
verzekeren, de picknicktafels verschijnen 
op Hoog Kortrijk, de schepen zet het veilig 
maken van de fietsoversteek op de plan-
ning, de wandelroutes in het park worden 
op de kaart gezet, de deelauto’s worden 
aanbesteed, er komt een deelfiets-hub 
aan de start van de fietsroute… iedereen 
doet waar hij of zij goed in is. Vanuit een 
gezamenlijk beeld en vanuit goesting om 
iets bij te dragen worden betekenisvolle 
stapjes genomen. Het schaarse geld wat 
er eventueel is wordt gezamenlijk geprio-
riteerd. En mensen worden er blij van dit 
samen te doen.

Stap 9: Vier je resultaten

 Als mensen blij zijn valt er wat te vie-
ren. Het mobi-team zorgt ervoor dat  
anderen kunnen zien hoe iedere betrok-
kene bij de mobipunten enthousiast zijn 
of haar steentje bijdraagt. Tijdens een 
feestelijk moment kan de groep betrok-
ken mensen groter worden. Zo’n 
moment is niet enkel een promotie voor 
het mobipunt, maar is tegelijk een oproep 
om jou als betrokken overheidsinstan-
tie te voeden met nieuwe inzichten en 
ideeën. Zowel betrokken pionierende 
stake holders als verantwoordelijke 
beleids makers krijgen hun deel van het 
(spreekwoordelijke of letterlijke) podium. 

 Om de ideeën rond het delen van mo-
biliteit en andere diensten breder bekend 
te maken, nodigden we op Hoog Kortrijk 
100 andere ondernemers uit. Barco stelde 
haar prachtige cinemazaal ter beschik-
king en zorgde zo mee voor het nodige 
aanzien. Als een grote speler als Barco 
meedoet, inspireert dit andere bedrijven. 
Tijdens een feestelijk moment konden de 
oorspronkelijke initiatiefnemers toel ichten 
welke eerste stappen ze zelf willen zetten 
om van Hoog Kortrijk een duurzaam en 
toekomstbestendig park te maken. Ze ver-
telden ook welke ideeën ze nog meer had-
den en nodigden hun collega’s uit om mee 

 Resultaten vieren 
 op Hoog Kortijk op 
 de mooie locatie van 
 Barco. 
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te doen. Dat alles onder het genot van een 
borrel. Via dit moment reikten de onder-
nemers ook de hand aan het stadsbestuur 
en aan Leiedal om dit samen te doen.

Stap 10: Borg inzichten en 
blijf aanspreekbaar 

 Met het vieren van de eerste resul-
taten, zit de belangrijkste rol van het 
netwerk van vernieuwers erop. Zij hiel-
pen jou als overheidsinstantie met het 
creëren van iets nieuws. Zorg ervoor dat 
het verhaal achter het mobipunt vast-
gelegd wordt. Dat helpt jou, je collega’s en 
andere instanties begrijpen wat er nodig 
is op deze plek. 
 Het mobipunt is nu operationeel, maar 
het zal nooit helemaal af zijn. De wereld 
verandert voortdurend. Er zijn vast nog 
een hele reeks ideeën vanuit het netwerk 
die nog in praktijk omgezet kunnen 
worden, maar evengoed ontstaan nieuwe 
inzichten vanuit de gebruikers van het 
mobipunt. Services die niet of onvoldoen-
de werken moeten bijgestuurd worden. 
De operationele werking van het mobi-
punt moet geborgd worden binnen een 
overheidsdienst waardoor de opvolging 
gegarandeerd blijft. Het netwerk van 
stake holders mag na het vieren van de 
resultaten uit elkaar gaan, hun opdracht 
voor het mobipunt is volbracht. De kans 

is reëel dat de stakeholders elkaar in 
nieuwe samenwerkingsverbanden zullen 
vinden (al dan niet geïnitieerd door een 
parkmanager of een betrokken ambte-
naar) en in praktijk zullen ze vast een 
ambassadeur zijn en blijven voor het 
gebruik van het mobipunt en alle andere 
initiatieven van de duurzame en gedeelde 
mobiliteit.

—

 De Hoog Kortrijk Morgen krant maakt het 
 verhaal achter de concrete ideeën zichtbaar 
 en communiceerbaar. 
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Deel III 

Aanbevelingen
 Uiteindelijk zal ieder zijn eigen weg 
moeten vinden in de implementatie en 
ontwikkeling van een lokaal mobipunt 
passend in een lokale context. Met deze 
vier aanbevelingen in het achterhoofd 
gaat dat vast lukken:

1. Zoek een vraagvlak in 
plaats van een draagvlak

 Een mobipunt leeft. Het is een optel-
som van steeds veranderende vormen 
van deelmobiliteit. Het is nooit af. Het 
maakt dat beleidsmakers steeds weer 
nieuwe vragen en nieuwe invullingen 
zullen moeten ondersteunen. Beleids-
makers hebben wel vaker de neiging 
om top-down op zoek te gaan naar een 
zogenaamd draagvlak voor een idee. Er 
wordt iets neergezet (vaak omdat het in 
een andere gemeente ook gebeurt), ver-
volgens getest en geconcludeerd dat het 

wel of niet werkt. Als het niet werkt stopt 
het, want dan is alle ruimte voor veran-
dering weg. Het kind wordt dan met het 
badwater weggegooid, terwijl de essenti-
ele vragen nooit echt gesteld zijn. Bijvoor-
beeld of een bepaald type deelauto op een 
bepaalde locatie nu echt het antwoord 
was op de vragen die de buurt heeft. Er 
werd gezocht naar een draagvlak voor een 
vooraf bepaald idee i.p.v. naar het vraag-
vlak van de buurt.

2. Let op voor een vals 
gevoel van maakbaarheid

 Je eigen huis met de fiets in de gang, 
de auto in de garage en de step op de 
kinder kamer… voor jezelf, je gezinsleden, 
je kinderen, het buurmeisje. Je kantoor 
met de dienstfiets, de bedrijfswagen of de 
auto van die ene collega die met je wil car-
poolen. De buurman zijn aanhangwagen 
die door de halve straat gebruikt wordt. 
De Ubertaxi die je via de smartphone 
bestelt. De deelauto zonder vaste stand-
plaats. Het zijn allemaal mobipunten.
 Elk punt kan dus een mobipunt zijn. 
Het hang ervan af met welke bril je 
ernaar kijkt. Het is zoals in- en uit zoomen 
op Google Maps. Afhankelijk van de 
schaal worden andere punten zichtbaar. 
Elk mobipunt heeft zijn eigen gebruik, 
zijn eigen reikwijdte, eigen afspraken 

 Een pakjesautomaat kan een kans zijn  om de 
 lokale handel te versterken, door hen bijvoorbeeld 
 de mogelijkheid te geven hiermee na de openingsuren 
 hun klanten te bereiken. 
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en gewoontes. Soms formeel, soms heel 
informeel. Hier fietsen wij als beleids-
makers met onze meer geformaliseerde 
mobipunten doorheen. 
 Met deze meer formele mobipunten 
willen we de wereld sturen en gedrag 
veranderen. Dat kan, maar het brengt ook 
een risico met zich mee. Het kan een vals 
gevoel van maakbaarheid van de wereld 
oproepen. Een systeem van allemaal 
vaste punten met infoborden, die hét 
antwoord op onze mobiliteitsvraag van 
morgen geven. Als dat het beeld is waar 
we naartoe werken, dan gaan we voorbij 
aan de vaststelling dat het huidige sys-
teem van openbaar vervoer worstelt met 
het feit dat het net zo rigide is met zijn 
vaste bushaltes en centraal georganiseer-
de planning. 
 Er is dus een kans op een lock-in situa-
tie. Dit kan je voorkomen door te erken-
nen dat niet elk mobipunt een vast punt 
hoeft te zijn. De mobiliteitsoplossingen 
worden steeds meer free-floating (deel-
systemen zonder vaste standplaatsen) en 
in de cloud te regelen, en vragen hierdoor 
niet (steeds) om vaste mobipunten. Dit 
besef kan voorkomen dat we geld ver-
spelen aan onnodig veel vaste construc-
ties die hun levensduur nooit zullen 
uitdienen. De 20 vaste Hoppinpunten 
die nu voor de regio Zuid-West-Vlaande-
ren vastgelegd zijn, kunnen de kapstok 
vormen voor een dynamisch netwerk van 

allerlei soorten punten en flexibele 
systemen daaromheen.

3. Zie delen niet als een 
technische uitdaging

 Een mobipunt staat of valt met de 
bereidheid van gebruikers om mobili-
teitsdiensten met elkaar te delen. Delen 
is een cultuur die vaak nog moet ontstaan 
en die zich niet beperkt tot mobiliteit. 
Burgers denken niet in termen van 
beleids domeinen, dus voor hen is er geen 
verschil tussen het delen van bijvoor-
beeld een auto of het delen van een lokaal. 
Ze denken in termen van vertrouwen en 
ze denken praktisch.
 In Kortrijk en Menen werd vertrou-
wen opgebouwd door het bespreken van 
kleine stappen in het ontwikkelen van 
een deelcultuur. Vergaderruimtes delen, 
samen strooizout aankopen, een camio-
nette delen tussen twee organisaties, je 
laadpaal openzetten voor andere organi-
saties uit de buurt… Eigenaars zijn vaak 
fier op hun materiaal en lenen het dan 
ook terecht niet zomaar aan iedereen 
uit. Het Cultuurcentrum in Menen is fier 
op haar nieuwe camionette. De vrees 
dat delen kan leiden tot minder goed 
huisvaderschap is begrijpelijk. Door 
bijvoorbeeld te starten met delen van de 
camionette met één van de rechtstreekse 

 De mobiliteitsoplossingen worden 
 steeds meer free-floating en vragen 
 hierdoor niet (steeds) om vaste 
 mobipunten. 
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buren, kan je van daaruit de volgende 
stap zetten.
 Om te gaan delen is een mental shift 
nodig. Maar ook om onze mobiliteit om 
te zetten naar een duurzaam verplaat-
singsmodel, dat minder beslag legt op 
onze ruimte en ons milieu, is een shift 
nodig. Een zogenaamde modal shift (van 
privéwagen naar fiets, openbaar vervoer, 
deelwagen etc.), maar in de eerste 
plaats toch ook een mental shift. Via deze 
oefening rond mobipunten kunnen we 
mensen meenemen in die verschuiving, 
al is die allesbehalve makkelijk.
 Een cultuur veranderen is complexer 
dan een nieuw product neerzetten. 
Zoals iemand terecht opmerkte: “Het is 
gemakkelijker een nieuw busje te kopen 
dan organisaties samen een busje te 
laten delen, want daarvoor is er geen 
post in de boekhouding”. Het is een 
keuze tussen werken binnen de oude, 
vertrouwde kaders of durven springen 
in de zoektocht naar wat het systeem van 
morgen zal worden. Dit is niet enkel een 
uitdaging voor de gebruikers, maar net 
zo goed voor de experts die bezig zijn 
met gedeelde mobiliteit. Hun ervaring is 
op het moment nog te stedelijk. Dat zien 
we bijvoorbeeld in de beelden van mobi-
punten, die vaak nog sterk in die stede-
lijke logica zitten. Het technische aspect 
(mobipunten, vervoer op maat) en het 
sociale aspect (een cultuur van delen 

en lokale gemeenschappen die samen-
werken) zullen elkaar moeten vinden.

4. Let goed op als je op 
stap bent

 Het mobipunt kan een katalysator zijn 
voor het aangenamer maken van de hele 
omgeving om je er te voet, met de fiets, 
per step of wie weet per elektrische pen-
delbus of taxi doorheen te verplaatsen. 
Vaak stuit dit beeld al snel op heel wat 
praktische bezwaren. Waar zetten we de 
auto? Is het ook toegankelijk voor oudere 
mensen en al wie slecht ter been is? Gaan 
de mensen hierdoor niet wegblijven?
 Toch hebben vakantieparken, lucht-
havens, ziekenhuizen en zoveel andere 
plekken bewezen dat het kan. Op 
vakantie in Center Parcs is het logisch dat 
je je auto aan de rand zet en met andere 
vervoersmiddelen (de bolderkar of het 
golf karretje) verder gaat, of heerlijk over 
het park wandelt of fietst. Dit zijn plaatsen 
waar een goed doordachte ruimtelijke 
planning en duidelijke communicatie 
(bewegwijzering!) mensen anders in 
beweging brengen.
 Een mobipunt kan het leuk maken om 
te reizen of forenzen door te zorgen voor 
een rijk aanbod aan alternatieve manie-
ren om je te verplaatsen. Stel je voor dat 
er altijd een taxi beschikbaar is om je bij 

 Een cultuur veranderen is complexer 
 dan een nieuw product neerzetten. 
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regenachtig weer of wanneer je slecht 
ter been bent, op te pikken aan je parking 
en naar je bestemming te brengen. Denk 
hierbij aan de campustaxi – of hier en 
daar al een zelfrijdend busje – bij zieken-
huizen. Of stel je voor dat je een mobipunt 
in de buurt van een school combineert 
met een stepje voor elke leerling, zodat 
het gewoon leuk wordt om naar de 
parking te steppen waar je ouders 
geparkeerd staan… 

—
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Terugblik 
 Wat is het resultaat van de implementatie van mobipunten als we terugblikken op de 
proefprojecten in Kortrijk en Menen? De allereerste acties gingen niet over harde 
mobiliteit. Het waren acties die volgden uit een gedeelde visie op de plek naar aan-
leiding van het gesprek over mobiliteit. De aandacht voor de implementatie van mobi-
punten zorgde voor netwerken van betrokken mensen die verder keken dan enkel het 
punt. Ze erkenden de synergie op en rond de plek die nodig is om tot een mobipunt te 
komen en die tegelijk bijdraagt aan de gewenste kwaliteiten ervan. 
 Gedeelde mobiliteit is een belangrijk aspect van de invulling van een mobipunt. Op 
beide plekken kwam het besef dat het delen van een auto of een camionette alleen kan 
plaatsvinden vanuit een overkoepelende cultuur van delen en samenwerken. Mensen 
denken niet in hokjes waarvan ‘mobiliteit’ er één is. Mensen die vervoersmiddelen 
delen, delen vast ook wel andere zaken. Je merkt zoiets vaak in je eigen omgeving. 
Iemand die zijn auto of aanhangwagen zo nu en dan uitleent aan een buur, doet dat vast 
ook wel eens met zijn heggenschaar, grasmachine of ander apparaat. 
 De gesprekken met de netwerken in Kortrijk en Menen hoefden niet dwangmatig 
alleen over mobiliteit te gaan. Dat werkte bevrijdend, want het bood ruimte om het ook 
te hebben over andere zaken die mensen (zouden) kunnen betekenen voor elkaar. Zo 
ontstond de bereidheid en nieuwsgierigheid om samen te delen. Een van de bedrijven 
op het kantorenpark in Kortrijk legde geld neer om picknicktafels te laten plaatsen. 
Die zouden bijdragen aan de gewenste deelcultuur in het park. Of zoals in Menen, waar 
school en ziekenhuis met elkaar begonnen te praten over het delen van opleidings-
lokalen, en waar de lokale verzekeraar aangaf het verzekeringsaspect van gedeelde 
auto’s wel op zich te kunnen en willen nemen.
 Overheid en samenleving bewegen met elkaar mee. Op Hoog Kortrijk ontstond het 
besef dat het mobipunt nooit kan werken zolang er geen wandelcultuur ontstond. Je 

moet immers van je kantoor naar je deelauto kunnen en willen wandelen. Dit besef 
leidde er ook toe dat Stad Kortrijk gestimuleerd werd om sneller werk te maken van de 
verbetering van de fiets- en wandelinfrastructuur. De samenwerking vanuit het Hoog 
Kortrijk-netwerk toonde hoe deze investeringen zinvol werden door ze in te passen in 
een groter geheel. Leiedal nam het initiatief om de zoektocht naar een elektrische deel-
auto aan te besteden en het risico van de exploitatie te delen met de betrokken onder-
nemingen. Deze durf om in actie te komen en vanuit betrokkenheid bij te dragen aan het 
geheel leidde ertoe dat organisaties op het park samen bewogen met de overheid – in dit 
geval Stad Kortrijk en Leiedal.
 Mobiliteit is geen doel op zich. Zowel op Hoog Kortrijk als in Menen merkten we dat 
dit soort processen in de eerste plaats gaan over het beter en aangenamer maken van 
je woon- of werkomgeving. Hierdoor ontstaat een gecoördineerde beweging met als 
doel een optimale omgeving voor haar stakeholders, en gemeenschapsvorming van 
mensen die zich daarvoor inzetten. Vanuit dit besef zou een nieuwe laag kunnen worden 
toegevoegd aan het afwegingskader van de Vlaamse overheid: een kaart die in beeld 
brengt op welke plekken aandacht gegeven kan worden aan mobipunten, vanuit sociaal 
oogpunt. Plekken of buurten waar sociale cohesie het hardst nodig is. Zeker in een post-
coronatijdperk.

—
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Betrokken 
stakeholders

Kennedypark – Beneluxpark Kortrijk
Ann Debaere (AZ Groeninge)
Axel Weyts (Stad Kortrijk)
Bert Moenens (Kortrijk Xpo)
Brecht Nuytens (Stad Kortrijk)
Bart Vansevenant (VOKA)
Caroline Lowyck (Bond Moyson)
Diederik Derijcke (LOGO Leieland)
Filip Vandecasteele  (SD Worx)
Franky Aneca (Bond Moyson)
Gunter De Baerdemaeker (Mobiel)
Isis Smets (Barco)
Jean-Paul Vandewinckele (Parko AGB)
Jeroen Vanhoorne (Stad Kortrijk)
Lieven Van Horebeek (Stad Kortrijk)
Lieven Vandebuerie (VIVES)
Matthias Defour (KULeuven)
Matthieu Marisse (VOKA)
Mick Gadeyne (Verstraete Development)
Paulien Van Vlasselaer (Bond Moyson)
Senne Vantieghem (Decathlon)
Sigrid Van Belle (Savaco)
Sofie Verledens (AZ Groeninge)
Stefaan Lammertyn (AZ Groeninge)
Stijn Lammertijn (BM Engineering) 
Wim Berteloot (Accofisc)
Wim Meurisse (Bond Moyson)
Wout Maddens (Stad Kortrijk)
Yves Bryse (Barco)
 

Waalvest Menen
Ahlam Essadki (AZ Delta)
Chiel Vandenberghe (CC De Steiger)
Filip Vermont (VTI Menen)
Koen Van Staeyen (Stad Menen)
Patrick Roose (Stad Menen)
Patrick Soete (KSC Toekomst Menen)
Philip Boussauw  (AZ Delta)
Pieter Amaert (Buro A - Axa bank)
Pieter-Paul Casier (Group Casier Risk & 

Insurance)
Pieterjan Veldeman (Sint-Jorisschool 

Menen)
Simon Callewaert (Stad Menen)

 

Mobi-team Leiedal – Meneer de Leeuw
Aurelie Van Obbergen (Leiedal)
Dominiek Vandewiele (Leiedal)
Dries Gysels (Meneer de Leeuw)
Ewout Vanvooren (Leiedal)
Griet Lannoo (Leiedal)
Kris Dekeyzer (Leiedal)
Laurens Vandamme (Leiedal)
Maarten Bullens (Leiedal)
Pieter Deschamps (Meneer de Leeuw)
Wim De Smet (Meneer de Leeuw)
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Een stappenplan, met twee voorbeelden, als handreiking voor 
al wie mobipunten zo adequaat mogelijk wil implementeren. 
Op deze manier worden lokale kansen herkend en benut, en 
het risico op verkwisting of falen verkleind.


