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Tijdslijn: mobipunt vzw

°2019

Doel: verschillende vormen van mobiliteit gaan connecteren via kwalitatief, herkenbaar en uniform 

netwerk van Vlaamse (en Europese) mobipunten



Art. 42. De wegbeheerder staat in voor de aanleg en het onderhoud van mobipunten en carpoolparkings.

In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° mobipunt: een vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden 

voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of verschillende modi kunnen 

aangeboden worden door middel van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met geschikte modus 

een verplaatsing kunnen maken

Een mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde 

vervoermogelijkheden, bij voorkeur aangevuld met extra diensten en ruimtelijk optimaal 

georganiseerd, met als doel de combimobiliteit (toegang tot en overstap tussen de vervoermodi) te 

faciliteren

Mobipunt: wat?
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Mobipunten om over te stappen

 Intermodaliteit

Mobipunten als vertrekpunt (uni-modaal)

Mobiliteitsgedrag en combimobiliteit:

Opstappen en overstappen
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• Vervoer goederen

• Off-peak

• Als het wat sneller moet 

Gebruiksvriendelijk 

alternatief voor bezit

(2de) auto



Treinnet

Kernnet

Aanvullend net

Vervoer op maat

Mobipunten verbinden de vervoerslagen

Vervoerslagen
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Mobipunten en 

basisbereikbaarheid
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Visuals en branding mobipunten

Goal: herkenbaar en leesbaar punt dat

gebruiksgemak doet toenemen

Basiselementen

 Identificatie

 Navigatie

 Orientatie

 Instructie



• Herkenbaar beeldmerk en zuil die de basis is 

van een mobipunt. De “landmark” is sterker

wanneer het een onderdeel is van een

regional, national en international netwerk

• Zichtbaar vanop afstand: the sense of place

(cfr. Pavlov-effect).

• Faciliteert gedeelde mobiliteit 

• Gebruiksgemak!
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25% autotrips, 44% bij privésteps

72% OV

45% te voet
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Vlaamse Beleidsvisie mobipunten°
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Delen van privéwagens
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1. Sleutelspelers: lokale overheid, bedrijven en VVRR

2. Randfactoren!

3. Communicatie!

4. Top-down and bottom-up

6. Practise what you preach: motiveer je eigen personeel en deel eigen vlot

7. Be creative 

8. Be patient 

How to mobipunt?
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Thanks!!

Bram Seeuws

Hallo@mobipunt.be

+32478440723

https://www.linkedin.com/in/bram-seeuws-5b27b6a2/
https://www.linkedin.com/in/bram-seeuws-5b27b6a2/

mailto:Hallo@mobipunt.be
https://www.linkedin.com/in/bram-seeuws-5b27b6a2/

