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WHITE PAPER ALTERNATIEVE MOBILITEIT 

MOBILITEIT: HET JUISTE MOMENT 

De wegen slibben dicht. Brussel en Antwerpen 

kennen de langste files in Europa, de 

verkeersellende veroorzaakt jaarlijks naar 

verschillende schattingen honderden miljoenen 

euro directe economische en als gevolg daarvan 

ook sociale schade. Deze en andere 

onheilsberichten, met deze angstwekkende 

cijfers, halen de laatste maanden vrij regelmatig 

de media.  

Iedereen is het er intussen mee eens dat de 

huidige situatie niet mag blijven aanhouden. Ook 

al zouden de files volgens Willy Miermans van 

Universiteit Hasselt goed zijn voor de stimulering 

van gedragsverandering1, valt er in de praktijk nog 

niets van te bekennen. We weten heel goed waar 

en wanneer er problemen in het verkeer zullen 

zijn en toch nemen we dagelijks de wagen, 

weliswaar omdat er in veel gevallen geen 

volwaardig alternatief mogelijk is. Verder zijn er 

van overheidswege nog altijd weinig 

                                                           
1
 Bosteels, Jan. ‘«Files zijn goed». Het verrassende 

mobiliteitsdebat’. In: Knack Auto Special, 11 september 
2013, p. 10. 

concrete oplossingen voorgesteld om de 

fileproblematiek structureel aan te pakken. 

Plaatselijke verbreding van de bestaande 

infrastructuur zal het probleem slechts tijdelijk uit 

de weg ruimen. Op lange termijn gaat de drukte 

alleen maar toenemen en één ding is zeker: we 

kunnen de wegen niet eindeloos verbreden.  

Moeten we dan blijven wachten totdat we 

helemaal stilstaan of de auto m assaal links laten 

liggen? Natuurlijk niet. Kleine veranderingen in 

onze dagelijkse gewoontes kunnen het verschil 

maken. Vooral de structurele files zouden 

aanzienlijk kunnen verminderen als het verkeer al 

met 5% zou afnemen2. 

In deze paper willen we u informeren en 

adviseren over wat er vandaag al gedaan kan 

worden zodat het fileleed en de gevolgen daarvan 

minder last voor u en uw bedrijf betekenen. 

 

 

 

                                                           
2
 Van Baelen, Jef en Zuallaert, Jeroen. ‘10 radicale 

oplossingen’. In: Knack,  Nr 23, 6 november 2013, p. 24. 

Ontvangt u graag het volledige document?  
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