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Optimove is een coöperat ie f  gezelschapsspel rond mobi l i te i t  in de stad.
Het r icht z ich tot  adolescenten en behandel t  diverse thema’s zoals het mil ieu, de verkeersvei l igheid, de 
gezondheid en de ruimtel i jke ordening. Het buigt  z ich ook over de autonomie en het t i jdsbeheer dat bi j  de 
verschi l lende verplaatsingswijzen komt ki jken. 

Opt imove beantwoordt aan het gebrek van pedagogische hulpmiddelen rond mobi l i te i t  die ger icht z i jn op 
jongvolwassenen. In de adolescent ie moeten jongeren hun eerste persoonl i jke keuzes maken en wor-
den de vervoersmiddelen belangri jke sleutels tot  meer zel fs tandigheid. Maar om keuzes – verantwoorde 
keuzes – te kunnen maken, is informat ie nodig. Een spel is een geschikt  middel voor een eerste bewust-
making rond di t  thema.
Om die reden besloten we een coöperat ie f  bordspel te gebruiken dat toelaat om dieper in te gaan op onze 
dagel i jkse verplaatsingen in de stad en waarbi j  we een l ink kunnen leggen naar het mil ieu en de verkeer-
svei l igheid. Di t  spel s t imuleer t  jongeren ook om na te denken en samen te werken.
 
In België is het wegtransport  verantwoordel i jk voor 18,5% van de totale ui ts toot van broeikasgassen 
en 20% van de CO2-ui ts toot.  Di t  mi l ieuaspect kreeg een belangri jke plaats in het spel.  Het spel laat de 
jongeren st i ls taan bi j  de hoeveelheden die ze produceren, afhankel i jk van de gebruikte vervoersmiddelen. 
In onze huidige t i jd, nu al le steden hun leefomgeving wi l len verbeteren en sommige steden echte ‘vervui-
l ingspieken’ kennen, staat er enorm veel op het spel.

Opt imove geef t  iedereen de kans zich bewust te worden van zi jn rol ,  z i jn verantwoordel i jkheden en de 
impact van zi jn gedrag.

Hoewel di t  aanvankel i jk een project  van de vzw Empreintes, CRIE van Namen, was, werd het gereal iseerd 
in samenwerking met Wallonië (Waalse Overheidsdienst – DGO2, Directoraat-generaal Mobi l i te i t  en 
Waterwegen) en het Belgisch Inst i tuut voor de Verkeersvei l igheid (BIVV). Voor deze herui tgave van 2013 
genoot di t  par tnerschap ook de steun van het Brussels Hoofdstedel i jk Gewest (Mobiel  Brussel – BUV).

E. Cléda, Directeur van de vzw Empreintes, CRIE van Namen. 
Y. Loyaer ts, Algemeen Directeur van het Directoraat-generaal voor Mobi l i te i t  en Waterwegen van de WOD.
J.-C. Moureau, Algemeen Directeur van Mobiel  Brussel – BUV.
K. Genoe, Afgevaardigd bestuurder van het Belgisch Inst i tuut voor de Verkeersvei l igheid. 

Voorwoord
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1 .  Mobi l i te i t

1. Wat is mobil iteit?

De definitie van mobiliteit is eenvoudig: het is de verplaatsing van één plaats naar een andere. Een verplaat-
sing biedt toegang tot onderwijs, werk, goederen, cultuur, vrije ti jd enz. Een leven zonder mobiliteit is dus 
onmogelijk, wat impliceert dat mobiliteit een essentieel element is van onze levenskwaliteit.
Toch is de situatie allesbehalve gemakkelijk. Want om al die verplaatsingen te doen, wordt de auto het meest 
gebruikt als verplaatsingsmiddel. Steeds meer mensen bevinden zich dagelijks op de weg, wat leidt tot mobili-
teitsproblemen (veel verkeer, opstoppingen, files, …).
Het ergste is dat die persoonlijke keuze grote gevolgen heeft voor ons milieu, onze gezondheid, onze vei-
ligheid en onze leefomgeving.

Wist je dat …?
-  Uit de nationale enquête over de mobiliteit van gezinnen blijkt dat elke Belg ouder dan zes jaar gemiddeld 3 

verplaatsingen per dag doet. Die verplaatsingen gebeuren vooral met de auto (bijna 63%).
- Het Belgische wagenpark is sinds 1960 vermenigvuldigd met 7. Het telt nu bijna 7 miljoen voertuigen.

2. De evolutie van de steden – de evolutie van de mobil iteit

Nog niet zo lang geleden was de auto minder aanwezig in de steden. Hij werd gezien als een luxeproduct. 
De mensen gebruikten meer de bus en de tram. Voor de kortste trajecten verplaatsten ze zich ook vaak met 
de f iets of te voet. De algemene organisatie van het dageli jkse leven was ook minder complex dan vandaag. 
Werk en woning lagen nogal dicht bij elkaar. Boodschappen werden in de buurtwinkels gedaan.

Na de Tweede Wereldoorlog begonnen mensen auto’s te kopen omdat die minder duur waren geworden. 
Brandstof kostte bijna niets. De wegen die er toen lagen, volstonden niet meer. Het wegennet moest worden 
verbeterd en verder ontwikkeld om aan de vraag te kunnen voldoen. Alles leek het gebruik van de auto toen 
aan te moedigen.

In de jaren ‘50 en ’60 nam het aantal personenauto’s explosief toe. Stadsbewoners trokken voor hun werk 
naar de andere kant van de stad en plattelandsbewoners kwamen steeds talr i jker in de stad werken. Collec-
t ieve voorzieningen, culturele en sportcentra volgden de bewegingen van de woonomgeving en doken steeds 
meer op in landeli jke gebieden. Waar een snelweg was, verschenen industr iezones. Supermarkten, biosco-
pen en ziekenhuizen vestigden zich in de rand … De auto was ‘onmisbaar ’ geworden.

Wist je dit al?
- In 1839 duurde een treinreis van Brussel naar Luik 4 uur en kostte 5,5 frank (= 0.13€).
- In 1860: de verbrandingsmotor wordt uitgevonden.
- In 1885: Benz brengt de eerste auto op de markt.
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3. Symptomen, oorzaken en cijfers

De weginr icht ing t i jdens de tweede hel f t  van de 20e eeuw maakte mensen duidel i jk dat de auto voor vr i-
jheid stond en dat di t  de ideale oplossing was om zich te verplaatsen. Het aantal auto’s op onze wegen is 
maar bl i jven toenemen en … een teveel aan auto’s is nefast voor de auto.
Vandaag te l len we in België ongeveer één auto per twee inwoners!
En wanneer al  die auto’s de baan opgaan, dur f t  het  al  wel eens mis te lopen …

Van 1970 tot  2003 is het wegverkeer verdr ievoudigd!
Die groei ver taal t  z ich in toenemende problemen van opstoppingen, vervui l ing, lawaai,  verkeersonvei-
l igheid en een aantast ing van onze leefomgeving.

De auto is bovendien gulzig. Hi j  gebruikt  veel plaats om te r i jden en te parkeren, en dat gaat ten koste 
van de levenskwal i te i t  van stadsbewoners. Veel mensen verhuizen en rui len de stad in voor het plat te-
land. Maar dat heef t  ook tot  gevolg dat deze mensen meer t rajecten moeten af leggen om naar act iv i-
te i tencentra te gaan die meer in de stadskernen zi jn gevest igd.

Wist je dit al?
- De stad Luik is sinds 1980 meer dan 50.000 inwoners verloren door de stadsvlucht.
- De Belg brengt gemiddeld bijna 6 uur per week door in een auto.
- In België gaan 2 kinderen op 3 met de auto naar school. Tien jaar geleden was dat 2 op 5.
- In Brussel is het schoolvervoer goed voor 20% van het autoverkeer t i jdens het spitsuur.
-  In Wallonië gaat 42% van de leerl ingen uit het middelbaar onderwijs met de auto naar school en gebruikt 

bi jna 30% de bus.
-  Een gemiddelde Belg werkt bi jna anderhalve maand per jaar enkel en alleen om zijn autovervoer te kunnen 

betalen (dat is 12% van zijn jaarinkomen)!

4. oplossingen

a. individueel
eén van de oplossingen is kiezen voor het verplaatsingsmiddel dat het best is afgestemd op het geplande 
traject (lang of kort traject, vervoer van veel of grote goederen enz.).

Een overzicht van de verschil lende verplaatsingswijzen als alternatief voor de auto:
• Wandelen:
Dit is de ideale verplaatsingswijze voor korte trajecten. Lopen is bovendien gratis, vervuilt niet en houdt je fit.
• Fietsen:
Met de f iets ga je minstens 3 keer sneller dan te voet. In dezelfde t i jdspanne kom je dan ook 3 keer verder. 
Net als lopen is f ietsen bovendien niet-vervuilend en sti l . Tests in de stad toonden aan dat je met de f iets 
soms sneller gaat dan met de auto. Die ‘overwinning’ is onder meer toe te schri jven aan het fei t  dat een 
f ietser zich een weg kan banen door opstoppingen en geen parkeerproblemen kent. De ontwikkeling van 
beperkt eenrichtingsverkeer (BEV), straten met eenrichtingsverkeer waarin f ietsers (en soms ook motorri-
jders) in twee richtingen mogen ri jden, helpt de f ietsers ook in hun traject.
• Het openbaar vervoer:
Het openbaar vervoer is doeltref fend om de mobil i tei t  van een groot aantal personen te verzekeren. De tram 
en de bus vragen bijvoorbeeld 4 tot 10 keer minder plaats en verbruiken 2 tot 4 keer minder brandstof dan 
de auto. Bovendien moet je niet zelf r i jden. Je kunt je t i jdens de ri t  dus met iets anders bezighouden.
• Carsharing:
Carsharing of autodelen is een systeem dat je de mogeli jkheid biedt om, afhankeli jk van je persoonli jke 
noden, een auto te huren. Dit is interessant als je de auto niet regelmatig gebruikt. De auto’s zi jn beschik-
baar in stations verspreid over verschil lende grote steden. Dit is vooral nutt ig als je bedenkt dat een auto 
gemiddeld 95% van de t i jd st i lstaat.
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• Carpoolen:
Carpoolen is nog zo’n manier om het aantal auto’s op de weg terug te dringen. Het houdt in dat mensen 
afspraken maken om het hele of een deel van het traject met één auto af te leggen.

Wist je di t  al?
-  Je moet maar 30 minuten per dag lopen of f ie tsen om gezond te bl i jven. Bovendien kan je zo je levens-

verwacht ing met 2 jaar ver lengen.
- Een dagel i jkse f ie tser kr i jg t  in minder dan 10% van zi jn t rajecten met regen te maken.
- Een personenauto stoot per passagier gemiddeld 2,3 keer meer CO2 ui t  dan een bus. 

b. groepen
Elke groep of gemeenschap, of  het  nu een bedr i j f ,  een overheidsinstel l ing of een school is,  kan op haar 
schaal act ie ondernemen om zo de mobi l i te i t  te verbeteren.
Dat kan door te carpoolen, een pendelbus in te zet ten, t rajecten met het openbaar vervoer terug te beta-
len, thuiswerk mogel i jk te maken, … . Wandelen of f ie tsen kan ook worden aangemoedigd met sensibi-
l iser ingsact ies, het ui ts t ippelen van vei l ige routes in de buurt  van act iv i te i tenplaatsen, de inr icht ing van 
f ie tsparkings, … .

c. technisch
een andere oplossing om de mobi l i tei t  te verbeteren, is de openbare ruimte aan te passen. Zo vindt 
iedere gebruiker in al le gemoedel i jkheid er zi jn plaats.

• Aanpassingen ten voordele van voetgangers
De aanleg van voetpaden die voor iedereen toegankel i jk zi jn, dus voor zowel val ide voetgangers als per-
sonen met een beperkte mobi l i te i t  (PBM). Denk maar aan voetpaden die breed genoeg zi jn om het voor 
een rolstoelgebruiker mogel i jk te maken te draaien, of  de plaatsing van tastbare voet tegels die bl inden en 
slechtzienden helpen op st raat hun weg te vinden.

• Aanpassingen ten voordele van f ie tsers
Om meer f ie tsen op onze wegen te kr i jgen, moeten er vei l ige f ie tspaden worden aangelegd. Ze nemen 
verschi l lende vormen aan: f ie tspad, f ie tsst rook, beperkt  eenr icht ingsverkeer (BEV), RAVeL enz.
Maar het kan ook door f ie tsparkings in te r ichten, zodat f ie tsers hun f ie ts vei l ig kunnen parkeren.

• Aanpassingen ten voordele van het openbaar vervoer
Om de bus ef f ic iënter te maken, bestaan er bi jvoorbeeld busstroken. Di t  z i jn st roken waar enkel de bus 
mag r i jden (soms ook f ie tsen en taxi ’s). De bus wordt dus niet  afgeremd door het verkeer of  door opstop-
pingen. Ook comfor tabele en vei l ige bushal tes zi jn belangri jk.

Wist je di t  al?
-  Om het voor een rolstoelgebruiker mogel i jk te maken om op de stoep te draaien, moet die stoep 

minstens 1.50 m breed zi jn.
- In Neder land zi jn er 19.000 km f ie tspaden. Dat is 9 keer meer dan de snelwegen.

d. pol i t iek
In ons land is mobi l i te i t  tegel i jk een federale, gewestel i jke en gemeentel i jke bevoegdheid. Op die vers-
chi l lende niveaus is mobi l i te i t  een steeds grotere ui tdaging geworden.



optiMoVe PAGE 8
 begeleidend boekje

In Wallonië steunt het beleid op 3 pi j lers: de vervoersvraag act ie f  beheren, nieuwe inf rast ructuren aanleg-
gen om ernst ige al ternat ieven voor het wegvervoer te kunnen aanbieden en het verplaatsingsgedrag van 
gebruikers wi jz igen. De bevoegde instant ie in Wallonië is momenteel de Waalse Overheidsdienst (WOD). 
Binnen die dienst s taat het Directoraat-generaal voor Mobi l i te i t  en Waterwegen (DGO2) in voor act ies met 
betrekking tot  het  mobi l i te i tsbeleid.

In het Brussels Hoofdstedel i jk Gewest is Mobiel  Brussel het gewestel i jk overheidsapparaat dat instaat 
voor mobi l i te i t .  Het bepaal t  mobi l i te i tsst rategieën en ont fermt zich over de inr icht ing van wegen en inf ras-
t ructuur voor het openbaar vervoer in het Brussels Gewest.  Het s t reef t  vooral naar een verbeter ing van de 
mobi l i te i t ,  een bevorder ing van het openbaar vervoer,  de opname van al le gebruikers in het vervoersbe-
le id, een omkader ing van taxi ’s en het onderhoud van de voorzieningen.

De bevoegde instant ie in Vlaanderen op het gebied van mobi l i te i t  is het departement Mobi l i te i t  en Open-
bare Werken (MOW) binnen de Vlaamse Overheidsdienst.  De rode draad doorheen het huidig Vlaams 
mobi l i te i tsbeleid is de vis ie dat een sterk en sl im inf rast ructuurnetwerk met een goed ui tgebouwd mobi l i -
te i tssysteem cruciale bouwstenen zi jn voor de welvaar t  en het welzi jn van mensen.

Het is belangri jk te beklemtonen dat mobi l i te i t  een t ransversaal gegeven is. Een losstaand beheer is dus 
onmogel i jk.  Om een doel t re f fend mobi l i te i tsbeleid te kunnen voeren, is samenwerking met andere do-
meinen en spelers – zoals ruimtel i jke ordening, mil ieu, economie, de sociale sector en zoveel meer – een 
absolute noodzaak.
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2 .  Het  mi l ieu

1. De ecologische voetafdruk

a. elk gebaar tel t  …
De wekkerradio gaat af. Snel een douche nemen, ontbij ten en dan de bus op springen … Zo begint de dag!

Een wekkerradio . . .  Om er een te maken is energie nodig, en dat zowel voor het ontginnen van de gronds-
tof fen (aardol ie en de metalen onderdelen) als voor de verwerking nadien (de vervaardiging van het plas-
t ic en de onderdelen). Soms is er ook elekt r ic i te i t  nodig om het ding te laten werken. Een douche .. .  Dat 
is water,  zeep, shampoo, een handdoek, …
Een ontbi j t  . . .  Dat is brood, ontbi j tgranen, thee, kof f ie of  chocomelk … en dus zoveel velden om ze te 
te len. Maar het is ook een kopje, een glas, een broodplankje … Daar komt nog eens het werk van men-
senhanden en machines, water,  meststof fen en grondstof fen voor de verschi l lende verpakkingen bi j .  Tot 
s lot  is er ook brandstof  nodig om de grondstof fen te verwerken tot  afgewerkte producten en om die voe-
dingsmiddelen tot  in de winkel te kr i jgen.
Een bus, een vervoersmiddel … Dat brengt ons naar onze dagel i jkse bezigheden, maar ook naar de gr i jze 
energie die onlosmakel i jk is verbonden met de product ie ervan, naar de mil ieukost die st raten en snelwe-
gen met zich meebrengen, naar de brandstof  die nodig is om voorui t  te komen …

Al di t  verbruik brengt tot  s lot  afval voor t .  Onze ‘ rest jes’  moeten worden weggewerkt .  We hebben het dan 
over het douchewater dat wegloopt,  over de kar tonnen verpakking van de ontbi j tgranen die moet wor-
den gerecycleerd, over de CO2 ui t  de bus die moet worden weggewerkt  … maar ook over het afval en de 
ui ts toot die t i jdens het product ieproces werd gegenereerd.

Elke dagel i jkse handel ing gaat gepaard met een verbruik van grondstof fen die onze planeet moet leveren, 
en met de product ie van afval dat ze vervolgens moet verwerken. 
Als mens hebben we met onze dagel i jkse consumptie een individuele impact op de aarde.
Die impact kan worden gemeten aan de hand van een indicator:  de ecologische voetafdruk.

b. een indicator van onze dagel i jkse impact
De ecologische voetafdruk is een schat t ing van de impact die een bevolking op haar leefmil ieu heef t .  Hi j 
meet het product ieve oppervlak dat die bevolking nodig heef t  om zi jn huidige levenswijze te kunnen aan-
houden. Om die impact te meten, worden twee elementen verrekend: 
 • het verbruik van grondstof fen die de aarde moet leveren; 
 • de product ie van afval dat de aarde moet sl ikken.

Met andere woorden: de ecologische voetafdruk maakt het mogel i jk om een mensel i jke act iv i te i t  om te 
zet ten in een oppervlakte aan bossen, velden, weiden, oceanen … die onontbeer l i jk z i jn om die act iv i te i-
ten ui t  te voeren. Hi j  wordt doorgaans in hectaren ui tgedrukt en komt meestal  overeen met een persoon, 
een stad, een land … De ecologische voetafdruk is intuï t ie f  gemakkel i jk te begr i jpen, maar vereis t  wel het 
gebruik van tal loze stat is t ieken om duizenden berekeningen te kunnen maken.
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Bi j  de berekening van de ecologische voetafdruk wordt rekening gehouden met vier grote verbruiksposten: 
 1.  voeding (verbruik van vlees en vis in ci j fers, aard van de producten – vers of  nie t ,  herkomst 

van de producten, . . .);
 2.  de woning (type van woning, aantal personen, type van verwarming, aantal kranen en water-

punten, …); 
 3. het vervoer;
 4. de consumptie van goederen en diensten.

Tussen de bewoners zien we grote ongel i jkheden in het verbruik van grondstof fen. Enerzi jds tussen de 
bewoners van geïndustr ial iseerde landen en die van ontwikkel ingslanden, anderzi jds tussen de bewoners 
van eenzel fde land, afhankel i jk van hun manier van leven.

Dankzi j  de ecologische voetafdruk kan iedereen de impact van zi jn levensst i j l  globaal beoordelen. Het 
laat een individuele bewustmaking toe, om zo met kennis van zaken dingen te gaan veranderen.

Wist je di t  al?
 -  In totaal moet de mensheid 11,9 miljard hectare delen. Dat komt neer op 1,8 hectare per persoon om te 

eten, zich te kleden, te wonen, zich te verwarmen, … De gemiddelde Belg palmt 5,7 hectare per persoon in.
- Er bestaan vragenli jsten om je eigen ecologische voetafdruk te berekenen. Bijvoorbeeld: 
http://www.leefmil ieubrussel.be/Templates/Part iculiers/Informer.aspx?id=1768&langtype=2067
http://calculators.ecoli fe.be/nl/calculator/bereken-je-ecologische-voetafdruk

c. De ecologische voetafdruk van een stad
De ecologische voetafdruk maakt het mogel i jk om de impact van een persoon op zi jn leefmil ieu te bereke-
nen. Maar gaat dezel fde redener ing ook op voor de noden van een hele stad? Net als een levend wezen, 
gaat haar werking gepaard met een verbruik van grondstof fen en een product ie van afval.  Het s tadsleven 
biedt z i jn inwoners een grote waaier aan buurtdiensten en - inf rast ructuur, met beroeps- of  vr i je t i jdsact i-
v i te i ten, handelszaken, woningen, … Daartegenover staat dat ze vol ledig afhankel i jk is van haar bui te-
nomgeving om te over leven, want de overgrote meerderheid van producten worden ‘ ingevoerd’ in de stad.

De ecologische voetafdruk van een stad komt overeen met het oppervlak aan grondgebied (bossen, 
weiden, velden, …) dat ze nodig heeft om in al haar behoeften te voorzien en zich van haar afval te 
ontdoen.

Net zoals wi j ,  individueel en afhankel i jk van onze manier van leven, een zekere druk op het mil ieu ui toe-
fenen, heef t  de manier waarop een stad zich organiseer t  een zekere invloed op haar mil ieu-impact.

Wist je di t  al? 
-  Naar het voorbeeld van de zonnestad Freiburg worden in bepaalde steden proefprojecten ontwikkeld 

om er de ecologische voetafdruk te verkle inen. Die wi jken worden ‘duurzame wijken’ genoemd. Een 
duurzame wijk is een wi jk die bi j  het  bouwen of renoveren rekening houdt met de sociale ontwikkel ing, 
het economische leven en de mil ieu-impact.  Wat bi jvoorbeeld de ruimtel i jke ordening betre f t ,  betekent 
di t  vooral dat handelszaken in het s tadscentrum worden gevest igd of dat er wordt gestreefd naar een 
evenwicht tussen publ ieke en pr ivate gebouwen, zodat de bewoners dicht bi j  hun werk kunnen wonen.

-  Als we al le in België ingeschreven auto’s naast e lkaar zouden parkeren, zouden we daarmee een opper-
vlakte beslaan die anderhalve keer zo groot is als de stad Mechelen (105 km²). 

- Op de plaats die een auto nodig heef t  om te parkeren, kunnen 8 f ie tsen worden gezet.
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d. De ecologische voetafdruk van onze verplaatsingen
De ecologische voetafdruk van de vervoerssector is, samen met die van de industrie, het grootst. Het gebruik 
van een vervoersmiddel heeft een heel andere impact op het milieu naargelang het gaat om een auto, een bus, 
een trein, een fiets, …

Aangezien 20% van de ecologische voetafdruk van de Belg aan mobiliteit is gekoppeld (bron: WWF), is de 
vervoerskeuze heel belangrijk om de ecologische voetafdruk te beperken.

De auto is op zijn eentje al goed voor zo’n 80% van de verplaatsingsmiddelen van de Belgen, en het wa-
genpark wordt nog elk jaar groter.

Een aangepast aanbod van het openbaar vervoer, intermodaliteitsopties en/of diensten ten voordele van zachte 
weggebruikers (voetgangers, fietsers, rollers, ...) kunnen ieders autogebruik aan banden leggen. Wat ruimte-
lijke ordening betreft, maakt de stedelijke verspreiding (decentralisatie van handelszaken, de bouw van wijken 
die ver van het centrum liggen, de opening van nieuwe snelwegen) de afhankelijkheid van de auto daarente-
gen groter.

Wist je dit al?
-  Bij het (koud) starten en tijdens de eerste kilometers stoot een auto de meeste broeikasgassen uit. In de stad 

zijn de meest autoverplaatsingen niet langer dan 3 km.
-  De jaarlijkse ecologische voetafdruk van iemand die elke dag 10 kilometer aflegt om naar het werk te rijden, 

bedraagt:
 - 120 m2 met de fiets
 - 420 m2 met de bus
 - 2.050 m2 met de auto

2. Mobi l i tei t  en gezondheid

a. gezondheid voor de mens
Onze mobi l i te i tskeuzes hebben een impact op onze geestel i jke en/of l ichamel i jke gezondheid:

1. De bevolking ademt de vervui lende ui ts toot van gemotor iseerde vervoersmiddelen in. 
2. Het lawaai dat het verkeer veroorzaakt,  zorgt voor meer st ress. 
3. St ress en vermoeidheid nemen toe met een dagel i jks gebruik van de auto. 
4. De meeste verkeersongeval len zi jn toe te schr i jven aan de t ransportsector. 
5. Volgens de Wereldgezondheidsorganisat ie helpt  een matige en dagel i jkse fysieke act iv i te i t  (1/2 u) 
(zoals wandelen of f ie tsen) in de prevent ie van zwaarl i jv igheid, een hoge bloeddruk of depressie.

b. gezondheid voor de aarde
Ook de gezondheid van onze planeet wordt beïnvloed door onze vervoerskeuzes.

Het wagenpark levert de zwaarste tol. België telt bijna 7 miljoen auto’s. Dat heeft diverse gevolgen: 
• Luchtvervuiling:
De meeste brandstof fen die door vervoersmiddelen worden gebruikt ,  s toten koolstofdioxide (CO2) ui t  in 
de lucht.  Meer CO2 in de lucht versterkt  het  broeikasef fect ,  wat gevolgen heef t  voor het k l imaat en ve-
rantwoordel i jk is voor de opwarming van de planeet. 
• Watervervui l ing:
Het wegtransport  laat op de wegen resten achter die vervolgens door de regen worden weggespoeld en in 
r iv ieren en ondergrondse waterbekkens terechtkomen. Vooral zwaveldioxide (SO2) is verantwoordel i jk voor 
zure regen.
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• Bodemvervui l ing: 
Vervui lende stof fen zoals st ikstofmonoxide (NO) of s t ikstofdioxide (NO2) hebben een negat ieve ui twerking 
op planten. Ze verzuren de bodems en maken ze zo armer aan voedingsstof fen.
• Vervui l ing door afval:
Elk jaar worden 12 tot  14 mil joen voer tuigen bui ten gebruik gesteld, wat een enorme hoeveelheid afval 
meebrengt.

Wist je di t  al? 
-  20% van de broeikasgassen die aan de auto zi jn toe te schr i jven, wordt ui tgestoten t i jdens de product ie 

en de recyclage. 
-  In België ste l t  men vast dat het wegtransport  goed is voor 18,5% van de totale ui ts toot van broeikas-

gassen, en voor 20,8% van de CO2-ui ts toot.



3 .  Verkeersve i l ighe id

1. Verkeersregels, waarvoor dient die?

Om het belang van nauwkeurig opgestelde verkeersregels te vat ten, volstaat het om je in te beelden hoe 
het verkeer zou ver lopen in een ruimte waarvoor geen enkele regel werd bepaald. 
Hoe zou je aan een kruispunt weten wie het eerst  mag oversteken? Niet  vanzel fsprekend, toch? Op een 
snelweg zou iedereen van r i js t rook kunnen veranderen, wanneer hi j  maar wi l ,  zonder zi jn pinkers te 
gebruiken. Botsingen gegarandeerd! En wat als iedereen zo snel kon r i jden als hi j  wi l? Maak je dan maar 
snel ui t  de voeten!

Het is dus duidel i jk:  om ongelukken te voorkomen en het verkeer aangenaam te houden, zi jn verkeersre-
gels noodzakel i jk.  En die regels kunnen pas werken als iedereen ze respecteer t . 

Verkeersregels evolueren voor tdurend. Elk jaar worden er ar t ikelen gewijz igd en verschi jnen er nieuwe.

Wist je di t  al? 
Sommige verkeersregels zi jn al  heel oud. Het dragen van een vei l igheidsgordel vooraan is bi jvoorbeeld 
verpl icht s inds 1976, en achteraan sinds 1991!

2. De gordel,  de juiste ref lex

Je vastgespen in de auto, dat is zoals een helm dragen op de motor of  de f ie ts:  het  is de eerste, absoluut 
noodzakel i jke bescherming.

Een gordel dragen is t rouwens verpl icht,  en dat zowel vooraan als achteraan in de auto.

Wie geen vei l igheidsgordel draagt,  dreigt  bi j  een ongeval of  schok tegen de wanden van de auto te wor-
den gesmakt of  ui t  de auto te worden gesl ingerd.

De krachten die hierbi j  spelen, zi jn indrukwekkend: een schok aan 50 km/u komt overeen met een val van 
de 3e verdieping van een gebouw, een ongeval aan 120 km/u met een val van de … 19e verdieping!

Wist je di t  al? 
- De gordel wordt beschouwd als de ui tv inding die op de weg al de meeste levens heef t  gered.
- De airbag kan de gordel niet  vervangen. Het is slechts een aanvul l ing.
Deze ‘opblaasbare zak’ komt in act ie aan een snelheid van maar l ie fs t  200 km/u. Zonder vei l igheidsgor-
del zou je hoofd rechtst reeks in contact komen met de airbag. Dankzi j  de gordel zal je hoofd de airbag 
pas raken op het moment dat hi j  vol ledig is opgeblazen. Hi j  vervul t  dan de rol  die hem werd toebedeeld: 
verhinderen dat het hoofd of de borstkas het dashboard raken.
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3. Argumenten tegen snelheid

In Scandinavië kunnen mensen die de snelheidsbeperkingen met de voeten t reden op geen greint je begr ip 
rekenen. In België is hard r i jden voor veel mensen nog sociaal aanvaardbaar. Toch zi jn er massa’s argu-
menten om bestuurders aan te sporen t rager te r i jden. 

• Wanneer de snelheid toeneemt, worden de stopafstanden langer. 
De stopafstand is de afstand die je af legt vóór je begint  te remmen (react ieafstand), plus de remafstand. 
De gemiddelde react ie t i jd bedraagt één seconde, op voorwaarde dat je niet  aan het babbelen bent met een 
passagier of  een andere radiozender aan het zoeken bent.  Aan 50 km/u leg je dus nog 14 m af voor je 
begint  te remmen, en daarbi j  komt dan nog een remafstand van 12 m of zel fs 19 m op een nat wegdek. 
Je komt dan op een totaal van 26 of 33 m. 
Weet ook dat ABS de remafstand niet  verminder t .  Het systeem voorkomt enkel dat de wielen blokkeren en 
maakt dat het voer tuig zi jn r icht ing aanhoudt als het plots moet remmen. 

• Wanneer de snelheid toeneemt, verkle int  het  gezichtsveld. 
Hoe snel ler  je r i jd t ,  hoe nauwer je gezichtsveld wordt.  Te voet heb je een gezichtsveld van 180°. Aan 
70 km/u bedraagt dat gezichtsveld nog maar 75°. 
Aan 120 km/u schiet  er nog maar 35° van over.  Je hebt een ‘ tunnelzicht ’ ,  wat betekent dat je niet  z ie t 
wat er naast de weg gebeurt .  En ook als je denkt je auto per fect  onder controle te hebben, weet je nooi t 
zeker wat de andere weggebruikers zul len doen. Een ongeluk is dus snel ler  gebeurd.



• Door hard te r i jden, kom je niet (veel) snel ler op je eindpunt. 
Als je bi jvoorbeeld aan 140 km/u r i jd t  in plaats van aan 120, doe je 28 minuten in plaats van 30 over 
een t raject  van ongeveer 60 km. Die ‘ t i jdsbesparing’ is het r is ico niet  waard!

Wist je di t  al?
Als een voetganger door een auto wordt aangereden, zal de snelheid van die auto het lot  van het s lachtof-
fer  bepalen.
Aan 30 km/u over l i jd t  s lechts 5% van de voetgangers. Aan 50 km/u st i jg t  het  percentage slachtof fers dat 
s ter f t  naar 45% en naar 85% bi j  een snelheid van 65 km/u. Als je die ci j fers zie t ,  begr i jp je vast beter 
waarom je in de buurt  van scholen niet  meer dan 30 km/u mag r i jden!

4. ‘onder invloed’ zi jn of r i jden: maak een keuze

Alcohol heef t  een rechtst reekse invloed op de capaci te i ten van de bestuurder,  net  als andere drugs 
t rouwens. 
Alcohol vernauwt het gezichtsveld en beperkt  het  denkvermogen. Cannabisproducten verminderen de 
waakzaamheid en verminderen de coördinat ie van je bewegingen.
De combinat ie alcohol + cannabis wordt dus een explosieve cocktai l  op de baan. 

Het is onmogel i jk om met zekerheid te weten hoeveel alcohol er in het bloed van een persoon zi t .  Di t 
hangt af  van het gewicht,  het  geslacht,  de vermoeidheid, … Vanaf 0,5 ‰ in het bloed (dat is 0,22mg/l 
in de adem) is de alcoholspiegel van een bestuurder st rafbaar. Opgelet :  f ie tsers en motorr i jders zi jn ook 
bestuurders!
 
Wist je di t  al? 
- Dat alcohol en andere drugs het r i jvermogen verstoren, le idt  geen twi j fe l .  Maar wat men vaak vergeet,  is 
dat ook geneesmiddelen een invloed kunnen hebben op het r i jgedrag. Bepaalde geneesmiddelen kunnen 
onze react ies veranderen. Dat is zo voor ant idepressiva, kalmeermiddelen maar ook pi jnst i l lers of  s t imu-
lerende middelen. Lees de bi js lui ter  om te weten of een geneesmiddel je r i jvermogen aantast. 
-  Als een bestuurder alcohol (voor een gehal te van 0,8 ‰) met drugs combineer t ,  loopt hi j  100 keer meer 
r is ico om een ongeval te kr i jgen dan wanneer hi j  nie ts had gebruikt .
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5. opgelet,  dode hoek

Dode hoeken zi jn zones rond voer tuigen die de bestuurders van die voer tuigen niet  kunnen zien. Ze zien 
dus niet  wat daar gebeur t .  Bi j  vrachtwagens en bussen is di t  een groot probleem, want door hun lengte 
en hoogte is hun gezichtsveld sterk beperkt . 

Voetgangers en tweewielers moeten dus vermijden om in die zones te gaan staan, want daar zi jn ze le t-
ter l i jk onzichtbaar voor de bestuurder.

Wist je di t  al? 
Als je het gezicht van de vrachtwagenbestuurder niet  in zi jn zi jspiegel kunt z ien, dan mag je er zeker van 
zi jn dat hi j  jou ook niet  kan zien!

6. op de f iets, bromfiets of motor:  al t i jd een helm! 

De helm beschermt het belangr i jkste deel van het mensel i jk l ichaam: het hoofd.

•  Op de bromfiets of motor  is het dragen van een helm verpl icht.  De ideale keuze bl i j f t  de integraalhelm, 
want die beschermt niet  al leen de schedel,  maar ook het gezicht van de motorr i jder. 

Om de juis te helm te kiezen, is het belangr i jk dat je hem ui tprobeer t .  Hi j  moet de juis te maat hebben, en 
mag dus niet  bewegen als je het hoofd schudt.
De helm moet ook voldoen aan een Europese norm (op een label in de helm moet een grote E staan, 
gevolgd door een homologat ienummer). Di t  moet beginnen met 05 om aan de meest recente vei l igheids-
norm te voldoen. Die norm garandeer t  de vei l igheid van de helm. 

Het spreekt voor zich dat je de bevest igingsr iem (de kinband) moet gebruiken. Een helm die niet  werd 
vastgemaakt,  bl i j f t  b i j  een val of  ongeluk niet  goed zi t ten. 
Die kinband moet ook goed zi jn afgesteld. Je moet een vinger tussen de band en de keel kunnen steken.

•  Op de f iets  is het dragen van een helm niet  verpl icht,  maar wel ten ste l l igste aanbevolen, gewoon 
omdat hi j ,  net  als de motorhelm, de hersenen beschermt! 

Het is ook heel belangr i jk dat je een f ie tshelm kunt ui tproberen. Eenmaal correct  vastgemaakt,  mag hi j 
nie t  bewegen als je het hoofd schudt.  En net als met de motorhelm moet er een vinger tussen het r iempje 
en de hals passen. 

Je herkent een degel i jke f ie tshelm ook aan zi jn Europees label (CE EN 1078), dat je aan de binnenkant 
vindt.
 
Wist je di t  al? 
Gooi je f ie ts- of  motorhelm na een ongeluk of schok weg, ook al z ie t  hi j  er  ongeschonden ui t .  Het mate-
r iaal binnenin, dat de schokken opvangt,  werkt  immers maar één keer.
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4 .  Verbanden met  de  e indtermen

De Vakoverschr i jdende eindtermen en ontwikkel ingsdoelen voor het Secundair  Onderwi js.
De leer l ingen:
 1. Par t ic iperen aan gezondheids- en vei l igheidsbeleid op school;
 2. Passen het verkeersreglement toe;
 3. Gebruiken eigen en openbaar vervoer op een vei l ige manier;
 4. Besef fen dat maatschappel i jke fenomenen een impact hebben op vei l igheid en gezondheid. `

Meer informatie: www.empreintesasbl.be/act iv i tes/opt imove-nl
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5 .  Aanvul lende hulpmidde len

1. instrumenten 

een stap vooruit
Pedagogisch dossier
Di t  pedagogisch dossier behelst  voor het secundair  onderwi js de ui twerking van een voetgangerskaart 
van de wi jk van de school om zo meer inzicht te kr i jgen in het begr ip ruimte en t i jd en te doen inzien hoe 
nut t ig het kan zi jn om hun dagel i jkse verplaatsingen te voet af  te leggen.
Mobiel  Brussel en Coren vzw - www.mobielbrussel. i r isnet.be/

beheers je verkeer
Pedagogisch dossier en dvd
Dit  sensibi l isat iemiddel is bestemd voor leerkrachten van de derde graad van het secundair  onderwi js. 
De dvd bel icht dr ie typische ongeval len die regelmat ig gebeuren met jongeren tussen 15 en 19 jaar:  een 
ongeluk met de auto, met de bromfiets en met de f ie ts.
BIVV, te downloaden via www.webshop.bivv.be

Het verkeer … dat zi jn WiJ!
Dvd
Deze dvd in eigent i jdse st i j l  is bedoeld om samen met jongeren de verkeers- en mobi l i te i tsproblematiek 
te verkennen. Dankzi j  een open vorm met vraagstel l ing laat de dvd ruimte voor discussie in de klas. Het 
BIVV ontwikkelde deze dvd in samenwerking met de Vlaamse St icht ing Verkeerskunde.
BIVV, www.bivv.be

De koolstofbuis
Pedagogisch dossier en inst rumenten
De Koolstofbuis wi l  het  schoolgaand publ iek sensibi l iseren voor de mil ieu-impact van de mobi l i te i t  v ia de 
ui twerking van een koolstofbalans van verplaatsingen die zi jn gekoppeld aan een school feest,  een mobi l i -
te i tsdag enz.
Coren, te downloaden via: www.coren.be

Werkboek Schoolomgeving
Tool
De Vlaamse St icht ing Verkeerskunde ontwikkelde di t  werkboek rond het samen werken aan een duurzame 
en verkeersvei l ige schoolomgeving. Het boek staat vol met di rect  bruikbare t ips en voorbeelden om de 
schoolomgeving vei l iger te maken. 
VSV, www.verkeerskunde.be  index.php/2008/09/29/curitiba-une-ville-pour-les-gens-pas-pour-les-
voitures/#more-833

liVe! Verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving. lessenpakket 3e graad secundair  onderwi js
lessenpakket
Live is een nieuw interact ie f  lessenpakket ontwikkeld door Mobiel  21 rond verkeer en mobi l i te i t  voor de 
derde graad secundair  onderwi js. 
Mobiel  21, www.mobiel21.be 
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toolbox Mobi l i tei t
Tools
Mobiel  Brussel heef t  deze toolbox ontwikkeld om je de nodige informat ie en inspirat ie te geven, en je te 
helpen een project  te verwezenl i jken dat de mobi l i te i t  in je wi jk moet verbeteren.
Mobiel  Brussel,  www.mobielbrussel. i r isnet.be 

trap het af
Websi te
De websi te ‘Trap het af ! ’  van de Fie tsersbond leer t  12- tot  14-jar igen hoe ze vei l ig kunnen f ie tsen. Op een 
hippe manier informeer t  de si te hen over het verkeersreglement,  z ichtbaarheid, f ie tsonderhoud en diefs tal-
prevent ie.  Aan de hand van quizzen en spel le t jes kunnen de jongeren hun kennis testen.
Fietsersbond, www.f ie tsersbond.be

2. evenementen, projecten en act iv i tei ten

Week van de Vervoering ( du 16 au 22 septembre)
Evenement
De Week van de Vervoer ing zet voor het grote publ iek sensibi l isat ieact ies op touw (verschi l lend van 
gemeente tot  gemeente) om samen na te denken over mobi l i te i t .
In Wallonië: WOD-DGO, Mobiliteit en Waterwegen – semaine.mobilite@spw.wallonie.be – Tel.: 081 77 31 08
In Brussel:  www.weekvanvervoer ing. i r isnet.be/nl/
In Vlaanderen: www.weekvandemobi l i te i t .be

Met beide voeten in het ver leden
Een parcours in het centrum van Brussel om leer l ingen van het secundair  onderwi js te sensibi l iseren voor 
mobi l i te i t  en de inr icht ing van de openbare ruimte. 
Arkadia vzw, www.asbl-arkadia.be 

Heen-en-weer-week
Evenement
Komimo, de Vlaamse koepel van Mil ieu- en Mobi l i te i tsorganisat ies, organiseer t  de Heen-en-weer-week.  
Ti jdens deze week wordt het f ie tsen en het te voet gaan gepromoot als een deeloplossing van het mobi l i -
te i tsprobleem. 
Komimo, www.komimo.be 

bike to work
Project
Bike to work is een permanente campagne die meer mensen vaker op de f ie ts wi l  kr i jgen met diverse ac-
t ies. Ook ondernemingen die meer aandacht wi l len besteden aan het belang van de f ie ts,  kunnen terecht 
bi j  Bike to Work.
Bike to work, www.biketowork.be 

Schoolvervoersplannen
Project
Het Schoolvervoersplan is een geheel van maatregelen die een school neemt om de mult imodale toegang 
te verbeteren. Het wi l  de vei l igheid op de weg en in de buurt  van de school helpen verbeteren, maar wi l 
de leer l ingen ook zel fs tandigheid in hun verplaatsingen bi jbrengen.
In Brussel:  Direct ie Beleid van Mobiel  Brussel,  ht tp:/ /www.mobielbrussel. i r isnet.be/par tners/scholen/
schoovervoerplan
In Vlaanderen: Mobiel  Vlaanderen, www.mobielvlaanderen.be/docs/convenants/schoolvervoerplan-stap-
penplan.pdf

optiMoVe PAGE 19
 begeleidend boekje



3. organisat ies en partners

empreintes vzw
De vzw Empreintes, die di t  inst rument ontwikkelde, is zowel een jeugdorganisat ie als bezieler van het 
Centre régional d’ ini t ia t ion à l ’environnement (CRIE) van Namen. Empreintes kader t  haar act ie in mil ieu-
educat ie en biedt k inderen, adolescenten, jongvolwassenen, minderbedeelden en iedereen die met hen 
werkt  act iv i te i ten, opleidingen, pedagogische hulpmiddelen en mogel i jkheden om nieuwe ervar ingen op te 
doen en te ontdekken hoe ze meer kunnen doen voor hun leefmil ieu.
Rue Nanon 98 - 5000 – Namen - Tel . :  +32(0)81 39 06 60 - Fax: +32(0)81 39 06 61 - 
in fo@empreintesasbl.be - www.empreintesasbl.be

belgisch inst i tuut voor de Verkeersvei l igheid - biVV
Het algemene st reefdoel van het BIVV is de verkeersvei l igheid en de levenskwal i te i t  te verbeteren via sen-
sibi l iser ing en educat ie,  maar ook via onderzoek en advies. Het BIVV schreef tal loze pedagogische docu-
menten die grat is of  tegen betal ing verkr i jgbaar zi jn, maar ontwikkelde ook de barometer van de verkeers-
vei l igheid en het observator ium voor verkeersvei l igheid.
Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel -  Tel . :  02 244 15 11 - Fax: 02 216 43 42 - info@bivv.be - 
www.bivv.be

Waalse overheidsdienst
Centre de Dif fusion et de Documentat ion sur la Mobi l i té
Dit  verdel ings- en documentat iecentrum stel t  z ich open voor iedereen en nodigt leerkrachten ui t  de hulp-
middelen van het documentat iecentrum en de publ icat ies over mobi l i te i t ,  ui tgegeven door het Waalse 
Gewest (publicaties over schoolmobil i tei t , f ietsverplaatsingen, burgerpart icipatie, …), te komen ontdekken. 
Waalse Overheidsdienst – Directoraat-generaal Mobi l i te i t  en Waterwegen – Direct ie Planning Mobi l i te i t  – 
Brigi t te Ernon en Cél ine Fecci -  Boulevard du Nord 8 - 5000 Namen - Tel . :  +32-(0)81-77 31 32 - Fax : 
+32-(0)81-77 38 22 - centre-doc-mobi l i te@spw.wal lonie.be - ht tp:/ /documentat ion.mobi l i te.wal lonie.be

Mobiel brussel
Mobiel  Brussel is een van de zes besturen van het Minister ie van het Brussels Hoofdstedel i jk Gewest.  Het 
bepaal t  de mobi l i te i tsst rategie in het gewest en beheer t  de projecten voor inr icht ingen, vernieuwingen en 
het onderhoud van de openbare ruimte en gewestwegen, maar ook de inf rast ructuur van het openbaar ver-
voer,  de gewestel i jke eigendommen en de taxi ’s.  Op hun websi te vind je al les over mobi l i te i t  in Brussel. 
Voorui tgangstraat 80, bus 1 - 1030 Brussel -  Tel . :  0800 94 001 (groen nummer) - bruxel lesmobi l i te@
mrbc. i r isnet.be - www.mobielbrussel. i r isnet.be/

Apper asbl – oudervereniging voor de bescherming van kinderen op de weg
APPER beoogt de bevorder ing, ui twerking en organisat ie van act ies om kinderen te beschermen tegen 
verkeersongelukken. Speciaal hiervoor opgeleide docenten t rekken met aangepast didact isch mater iaal 
naar geïnteresseerde basisscholen (al le netwerken).
Camil le Lemonnierst raat 62 - 1050 Brussel -  Tel . :  02 347 10 37 

pro Velo 
De vzw Pro Velo bevorder t  het  f ie tsen en de ontdekking van de f ie ts.  Deze organisat ie helpt  overheden, 
scholen en bedr i jven de f ie ts een nieuwe plaats te geven. Naast z i jn opleidingen en brevet ten organiseer t 
Pro Velo ook thematische f ie ts tochten in Brussel.
Londenstraat 13-15 - 1050 Brussel -  Tel . :  02 502 73 55 - Fax: 02 502 86 41 - info@provelo.org - 
www.provelo.org/nl
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Atel iers de la rue Voot
Een centrum voor expressie en creat iv i te i t ,  geopend voor iedereen, dat f ie tsworkshops aanbiedt.  Des-
kundigen helpen l ie fhebbers, beginners of  gevorderden met het onderhoud en de reparat ie van hun f ie ts. 
Ze organiseren ook beroepsopleidingen, stages voor jongeren, mobiele atel iers voor bedr i jven, scholen, 
evenementen of organisat ies, en knappen afgedankte f ie tsen op. 
Vootst raat 91 - 1200 Brussel -  Tel . :  02 762 48 93 - www.voot.be

Vlaamse St icht ing voor Verkeerskunde (VSV)
De Vlaamse St icht ing Verkeerskunde spant zich in voor al le aspecten van een duurzamer mobiel  Vlaande-
ren. Educat ie en sensibi l isat ie van ui teenlopende groepen spelen daarbi j  een grote rol .
Louizastraat,  40 – 2800 Mechelen – Tel . :  015/44 65 50 – Fax: 015/44 65 59 – info@verkeerskunde.be  
– www.verkeerskunde.be 

Mobiel 21
Mobiel  21 is een beweging voor duurzame mobi l i te i t .  Mobiel  21 kiest  ervoor de leefomgeving op een meer 
mil ieuvr iendel i jke en vei l igere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel  21 inspireer t  en act iveer t 
groepen, organisat ies en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.
Vi tal  Decosterst raat,  67A/0101 – 3000 Leuven – Tel. :  016/23 94 65 – Fax: 016/29 02 10 – info@
mobiel21.be  – www.mobiel21.be 

fietsersbond
De Fietsersbond i jver t  voor meer mensen vei l ig op de f ie ts.  We behart igen de belangen van f ie tsers in 
Vlaamse en Brusselse gemeenten.
Oude Graanmarkt,  63 – 1000 Brussel – Tel . :  02/502 68 51 – www.f ie tsersbond.be
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De inhoud van dit document stemt overeen met de gegevens die geldig waren tijdens het ter perse gaan in juni 2013. 

empreintes vzw, Crie van namen
Rue Nanon 98 in 5000 Namen • Tel. :  081 39 06 60  • ht tp:/ /www.empreintesasbl.be • in fo@empreintesasbl.be

Waalse overheidsdienst
Directoraat-generaal Mobi l i te i t  en Waterwegen • Boulevard du Nord 8 in 5000 Namen • Tel. :  081 77 31 211 • ht tp:/ /
www.mobi l i te.wal lonie.be • mobil i te@spw.wal lonie.be

Mobiel brussel – buV
Minister ie van het Brussels Hoofdstedel i jk Gewest
Voorui tgangstraat 80, bus 1 in 1030 Brussel • Tel . :  0800  94 001 • ht tp:/ /www.bruxel lesmobi l i te.be •
bruxel lesmobi l i te@mrbc. i r isnet.be

belgisch inst i tuut voor de Verkeersvei l igheid 
Haachtsesteenweg 1405 in 1130 Brussel • Tel . :  02 244 15 11 • ht tp:/ /www.bivv.be • in fo@bivv.be
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