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MOBILITEIT

Post-coronamobiliteit: Kunnen we de omslag 
maken naar een duurzamere mobiliteit? 

Cathy Macharis 

Angst was een overheersend gevoel tijdens de coronacrisis: angst voor al die plotse 
veranderingen die zich voordeden in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. De 

hoop leefde dat het snel voorbij zou gaan. Maar de terugkeer naar business as usual en 
het herstellen van de situatie van voor de crisis is voor velen een even groot schrikbeeld. 
Ook voor mezelf.

Deze crisis heeft ons veel lessen geleerd die we het best onthouden omdat ze, bijvoor-
beeld, kunnen bijdragen tot een transformatie naar een duurzamer mobiliteitssysteem. 
De coronacrisis bracht ons stilte, betere luchtkwaliteit, niet over en weer moeten rennen, 
niet in de file staan ... Laat dat nu niet allemaal snel terugkomen. 

Het autogebruik is tijdens de lockdown met zo’n 75 % enorm gedaald. Dat is ongezien 
en had gevolgen op heel wat vlakken. In de maand april (middenin de lockdown) was het 
aantal verliesuren door de files gemiddeld 2 084 uur in Vlaanderen. Het jaar voordien 
tijdens dezelfde maand waren dat er 60 351.1 De concentraties stikstofdioxide en diesel-
roet lagen tot 70 % lager dan het jaar voordien tijden dezelfde periode.2 Dit is vergelijk-
baar met een autoloze zondag.3 Ook het aantal verkeerslachtoffers verminderde. Tijdens 
de eerste twee weken van de lockdown daalde het aantal doden en gewonden met 28 %. 
Door het weinige verkeer reden wagens spijtig genoeg sneller, waardoor de ongevallen 
zwaardere gevolgen hadden.4

De coronacrisis leidde tot de vaststelling dat drastische ingrepen in de samenleving 
soms noodzakelijk maar ook mogelijk zijn. In vergelijking tot de aanpak van de klimaat-
crisis, waarin lang getalmd wordt omdat er geen draagvlak zou zijn, werd ineens, in naam 
van de volksgezondheid, snel gereageerd. En terecht. Wat kunnen we leren uit de co-
ronacrisis en hoe kan de crisis zelf een invloed hebben op ons mobiliteitssysteem? Of 
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preciezer: hoe kunnen de verworven inzichten helpen om te schakelen naar een duurza-
mer mobiliteitssysteem? 

Om te gaan naar een duurzamer mobiliteitsbeleid structureer ik de maatregelen volgens 
drie V’s: vermijden, verschuiven en verschonen. 

Vermijden

Vermijden is het eerste en het meest fundamentele omdat het kijkt naar de onderliggen-
de structuur van het systeem. Het heeft te maken met waar we wonen, werken ... kort-
om, de ruimtelijke ordening die de onderliggende patronen voor ons verplaatsingsgedrag 
bepaalt. De coronacrisis heeft de mensen geleerd opnieuw naar die nabijheid te gaan: 
‘Blijf in uw kot en als je toch een essentiële verplaatsing maakt, moet die zo kort mogelijk 
zijn. Als je wil gaan wandelen of fietsen, doe dat liefst in je eigen omgeving.’ Mensen 
hebben terug hun buurtwinkels ontdekt, hun buren leren kennen, en lokale landbouw-
producten leren appreciëren. Laat ons dat allemaal zeker behouden. 

Nog eentje om te behouden: het telewerken en videobellen voor vergaderingen. Er gin-
gen grappige filmpjes rond over de nadelen van telewerken, zoals kinderen die je plots 
komen storen of de aandacht die wat verslapt tijdens het vergaderen. Maar al bij al heeft 
het ook enorme voordelen waar nu massaal veel mensen mee mochten kennismaken: 
geen onnodige verplaatsingen en makkelijk te plannen. Zeventig procent van de werk-
nemers heeft kunnen proeven van thuiswerken.5 Natuurlijk waren er al mensen die af 
en toe vroeger thuis of vanuit een satellietkantoor6 werkten, maar nu ging het natuurlijk 
over wekenlang thuiswerken. Voor zo’n 40 % van de Belgen was dat meer dan vroeger.7 
Uit ons vorig onderzoek over telewerken bleek dat vertrouwen van de werkgever een 
belangrijke barrière is voor een grootschalige introductie.8 Dankzij de crisis moest dat 
vertrouwen wel gegeven worden. En waarschijnlijk werd ze ook niet beschaamd. 

Uit een onderzoek in Nederland blijkt dat de meeste mensen overwegend positief zijn 
over telewerk en 25 % van hen verklaart in de toekomst meer te zullen thuiswerken. 
Nog een groter percentage (33 %) geeft aan meer online te zullen vergaderen in de toe-
komst.9 Ook in België geeft 84 % van de mensen aan dat ze hopen om ook na de coron-
acrisis af en toe te kunnen thuiswerken. Wel leeft er bezorgdheid over stress ten gevolge 
van grensvervaging tussen privé en werk. Dat laatste zal echter ook een stuk wegvallen 
als kinderen eindelijk terug naar school mogen.10 Telewerken blijven stimuleren, bijvoor-
beeld door het fiscaal interessant te maken, is een manier om die nieuwe ervaringen en 
het positief effect op de mobiliteit te bestendigen. 

Ook het onderwijs, psychologen, dokters en veel andere beroepen hebben gemerkt dat 
online evengoed voor heel veel zaken mogelijk is. En niet alleen op professioneel vlak 
is online doorgebroken dankzij de coronacrisis, ook in de privésfeer werd er ontzettend 
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creatief met het online gebeuren omgesprongen: online yoga, online meditatie, online 
dans, online e-apero en online fuiven. Het is allemaal mogelijk. En ja, een knuffel of eens 
iemand in het echt bezig zien, kan erg nuttig zijn, maar voor veel zaken is het online 
gebeuren een zegen en (hopelijk) een blijver. Want het kan, zo blijkt, heel wat onnodige 
verplaatsingen vermijden. 

Verschuiven

Komen we tot de tweede V: verschuiven. Verschuiven naar meer milieuvriendelijke 
transportmodi: het openbaar vervoer, fietsen en wandelen. En ja, dat wordt wat moeilij-
ker na corona: zullen mensen nog het openbaar vervoer durven nemen? De relatie tussen 
het verspreiden van luchtweginfectieziektes en het gebruik van het openbaar vervoer 
is al langer gekend. Mensen die het openbaar vervoer gebruiken hebben meer kans op 
besmetting.11 Het idee om opeen gepropt in een tram te zitten, vindt niemand zo fantas-
tisch. Vonden we vroeger ook al niet. We hebben nochtans het openbaar vervoer enorm 
nodig als ruggengraat van een duurzaam mobiliteitssysteem. Dus laten we opnieuw 
deze crisis aangrijpen om ook aan het gezondheidsaspect van het openbaar vervoer iets 
te doen. Daarom moet ten eerste de capaciteit verder opgedreven worden om niet als 
sardientjes in de trein, metro, tram of bus te zitten. Ten tweede moet ontsmettingsgel 
in de rijtuigen voorzien worden, zodat je bij het instappen en uitstappen jezelf kunt ont-
smetten. Dat gaat een verdere verspreiding van andere microben en virussen even goed 
tegen. 

Ook het gebruik van mondmaskers zal nu standaard worden. Er kan echter ook wat ge-
daan worden om mensen beter te verspreiden over de voertuigen. Ten eerste kunnen 
er systemen geïnstalleerd worden om het aantal passagiers te monitoren, bijvoorbeeld 
voor een automatisch telsysteem, camera’s of door het gewicht te monitoren. Zo kan 
die informatie worden doorgegeven aan de gebruikers zodat ze beter het rijtuig kunnen 
uitkiezen bij het opstappen. In sommige landen denken ze na over een reservatiesysteem 
voor zitjes om overvolle bussen te vermijden. 

De angst om het openbaar vervoer te gebruiken zal er in het begin nog wel even zijn. 
Maar ik verwacht dat, net zoals na de aanslagen op de metro van 22 maart in 2016, er 
daarna opnieuw gebruik van zal worden gemaakt. Wat we tijdens de lockdown al op-
merkten, is dat de doorstroomsnelheid van de bussen en trams fel verbeterd is.12 Op-
nieuw een mooie les, want waarom zou je het openbaar vervoer gebruiken als het vastzit 
tussen de wagens? 

Deelmobiliteit kreeg ook een klap. Het aantal ritten of gereden kilometers daalde met ge-
middeld 60 tot 80 %.13 In Vlaanderen daalde het gebruik van deelfietsen met 80 %.14 Er 
was natuurlijk een daling van de vraag, maar evengoed speelt smetvrees hier ook mee. In 
andere landen werden deelsteps en deelfietsen dan weer populairder voor mensen die er 
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zelf geen hadden en toch even een luchtje wilden scheppen maar niet het openbaar ver-
voer wilden nemen. In Brussel verdween JUMP, het deelfietsensysteem van Uber, met 
de noorderzon. Terwijl Billy Bike, het lokale alternatief met eveneens elektrische fietsen, 
een plotse revival kende en zelf met een heuse crowdfunding en aandeelhouderschap 
het tot een product van alle Brusselaars maakte. 

Fietsen in het algemeen kreeg een enorme boost tijdens de lockdown. Aanvankelijk was 
er een daling, maar tijdens de paasvakantie was er een forse stijging en heeft men in 
Brussel drie tot zes keer meer fietsers opgemeten in het weekend dan voorheen en 10 % 
meer in de week15. De fietspendel zat sowieso al in de lift. In het woon-werkverkeer 
nemen ze zo’n 9,5 % in 2017 in tot 11,1 % in 2019.16 Het aantal loontrekkenden dat een 
fietsvergoeding krijgt is gestegen met 43 % in die periode (2017-2019). Gemiddeld krij-
gen werknemers een fietsvergoeding van 252 euro. Tijdens de lockdown werd de fiets 
vooral voor recreatieve doeleinden gebruikt. Maar na de eerste versoepelingen is het 
enorm belangrijk om deze manier van fietsgebruik te bestendigen. Brussel heeft in een 
recordtempo 40 kilometer nieuwe fietspaden bijgemaakt. Vooral de grote toegangswe-
gen naar Brussel werden aangepast voor fietsers door een rijstrook vrij te maken. Een 
verdere aansluiting met Vlaanderen is belangrijk om de Vlaamse pendelaars extra te sti-
muleren om met de fiets te komen. Ook voor de wandelaars werd extra ruimte gemaakt. 
Woonerven zagen het licht waardoor de nodige publieke ruimte voor de actieve modi 
gecreëerd werd. 

Dat zagen we ook in veel andere steden gebeuren.17 In Oakland werd 120 kilometer auto-
luw gemaakt. Ook in Wenen, Berlijn en Mexico City, Vancouver en Boedapest werd veel 
meer ruimte gegeven aan de actieve modi. In Nieuw-Zeeland werd er vanuit de nationale 
overheid een stimulans ontwikkeld voor steden om te investeren in pop-up-fietsinfra-
structuur. Negentig procent van die investeringen wordt terugbetaald. Ook in Île-de-
France is 300 miljoen euro voorzien om pop-up-fietssnelwegen te installeren. Pop-up, 
maar daarom niet zomaar terug weg te halen als de coronacrisis voorbij is. Voor Brussel 
worden de meeste fietswegen, indien positief geëvalueerd, blijvend. 

De noodzaak voor meer publieke ruimte in de vorm van woonerven of zelfs meer bossen 
en parken is erg duidelijk geworden. Het Terkamerenbos was eventjes een paradijs ge-
worden voor joggers, wandelaars, kleine fietsers. In het park waar ik het dichtst bij woon, 
het Josaphatpark, blijft het vaak koppenlopen en is een mondmasker echt geen overbo-
dige luxe, want anderhalve meter afstand is echt niet te behouden. Het toont opnieuw 
wat belangrijk is voor mensen en dat eens een luchtje scheppen, en liefst een gezond 
luchtje, belangrijk is als je in de stad woont. 

En dat die actieve modi belangrijk zijn, heeft ook nog eens een directe link met COVID-19. 
Luchtkwaliteit en obesitas worden rechtstreeks gelinkt aan de overlevingskansen als je 
getroffen wordt door het virus. 
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Verschonen

Komen we tot verschonen ten slotte. Als we dan toch wagens moeten gebruiken, laat 
het dan de meest milieuvriendelijke zijn. De transitie naar elektrische wagens is onont-
beerlijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Op het vlak van luchtkwaliteit is het ook 
een winner. Je zou kunnen zeggen dat de coronacrisis op dat vlak niet veel verandering 
zal teweegbrengen, maar ook daar zie ik een hefboom. Ten eerste doordat mensen zich 
bewust zijn geworden van hoe belangrijk de luchtkwaliteit is voor hun levenskwaliteit. En 
ten tweede doordat er opening komt in een relance-beleid dat economische doelstellin-
gen dient te koppelen aan gezondheids- en ecologische doelstellingen. 

De hele coronacrisis is immers catastrofaal op economisch vlak. Een herstelbeleid is ab-
soluut nodig. Laten we dat plan samen met de middelen die daaraan gekoppeld worden, 
geheel richten naar de duurzame sectoren. De sectoren van morgen. De green deal van 
Europa is daarop gericht. Dus als de automotive-sector steun vraagt, dan kan dat voor de 
productie van elektrische voertuigen die niet te zwaar zijn, maar zeker niet voor wagens 
die vervuilend zijn.18 De verkoop is in de automotive-sector tijdens de coronacrisis met 
90 % gedaald, net zoals bij de luchtvaartsector. Maar in Wuhan blijkt dat die verkoop van 
wagens en het gebruik al snel terug de hoogte in ging (zie fig. 1). Zulke scenario’s zijn te 
vermijden. De snel aanzwellende files in België na het geleidelijk opheffen van de maat-
regelen zijn evenmin hoopgevend.

FIGUUR 1. Verkeer op Chinese snelwegen 2019 vs. 2020.
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Choquerend is ook de vraag voor steun vanuit de luchtvaartsector. De sector is verant-
woordelijk voor 2,5 % van de CO2-uitstoot en is één van de snelst groeiende sectoren. 
Belgen reisden in 2019 300 % meer met het vliegtuig dan in 2009.19 Ticketprijzen zijn 
nog nooit zo laag geweest. Wat meer is, er worden geen accijnzen op kerosine gehe-
ven en zelfs geen btw betaald op de tickets. Een grote negatieve impact hebben op de 
maatschappij, zonder positieve bijdrage, maar wel financiële steun vragen aan diezelfde 
maatschappij als het even niet goed gaat ... Het schaamrood zou hen beter staan dan 
zelfverzekerende CEO’s die aan de regeringen geld vragen. Ja, er is nood aan tewerkstel-
ling. Maar in een transformatie zul je sowieso mensen van de sectoren van het verleden 
naar de duurzame sectoren van de toekomst mee moeten laten transformeren. En te-
werkstelling zal daardoor ook verschuiven. 

Dankzij de coronacrisis wordt in elk geval nagedacht waar vakantie dichterbij mogelijk 
wordt. En ook daar zie je bijzonder creatieve opportuniteiten om de Belgische steden en 
natuur veel meer te valoriseren. 

De crisis geeft ook de mogelijkheden weer van de nieuwe technologieën, zoals drones en 
autonome voertuigen. Bij autonome voertuigen krijg je niet het probleem van de chauf-
feur die mogelijk besmet is of besmet zal worden. Ook door pakjes te leveren met een 
minimum aan menselijke inmenging kun je nog meer controle houden over de hygiëne 
van de hele keten. 

De coronacrisis heeft ons niet alleen veel geleerd over onze eigen mobiliteit, maar heeft 
ook een enorme impact gehad op het goederenvervoer. Online aankopen heeft zijn de-
finitieve doorbraak beleefd dankzij corona. In een onderzoek van de Comeos en hoge-
school Thomas More blijkt dat in alle leeftijdscategorieën mensen voor het eerst een 
product online kochten tijdens de lockdown.20 48 % van de bevraagden zeiden na de 
lockdown nog steeds meer via internet te willen aankopen. Uit ons onderzoek blijkt dat 
e-commerce niet per se minder duurzaam is dan aankopen doen in een fysieke win-
kel21 (net door al de verplaatsingen met de wagen naar de winkel). Helaas deden Belgen 
tijdens de coronacrisis vooral hun aankopen bij buitenlandse webshops zoals Bol.com, 
Amazon en Zalando. Hun aankopen daar steeg met 200 %.22 Ik zeg helaas, want dat 
wil zeggen dat wat betreft duurzaamheid weer langere afstanden zijn afgelegd en dat 
het economisch gezien geen tewerkstelling met zich meebrengt. Die sterke positie van 
buitenlandse webshops in ons land heeft een historisch verleden. Belgen waren trager in 
het online aankopen dan de buurlanden en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Belgische 
initiatieven later kwamen dan in het buitenland en de grote e-fullfillment centers in het 
buitenland gelegen zijn. Een oproep in coronatijd om vooral lokaal te kopen (geïnitieerd 
door Wouter Torfs) heeft mogelijk iets bijgedragen, maar dus onvoldoende. Gemiddeld 
is de stijging maar 10 % voor alle Belgische webshops samen. De koerierdiensten (bv. 
Bpost) hadden bovendien moeite om die sterke stijging van de vraag te volgen, met 
zware vertragingen tot gevolg. Opnieuw te verklaren door de enorme stijging binnen 
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België, die groter was dan in het buitenland door onze historische achterstand. Bij een 
vergelijking met een normale week voor corona steeg de onlineverkoop in de week van 
6 april tot en met 13 april 2020 met 70 % in Duitsland, met meer dan 90 % in Nederland 
en met 142 % in België. In de distributiecentra zelf leidde de afstandsregel van ander-
halve meter dan weer tot extra uitdagingen. Amazon diende daardoor in Frankrijk het 
grootste gedeelte van haar activiteiten te stoppen. Maar opnieuw zie je ook weer creatie-
ve oplossingen ontstaan tijdens de crisis. De winkelketen Hema bijvoorbeeld gebruikte 
de fysieke winkels, die toch dicht moesten blijven, als lokale distributiecentra. Een trend 
die we al zagen bij het oprichten van micro-consolidatiecentra in steden. Ook bij het af-
leveren van de pakjes werd creatief omgesprongen met de afleverprotocollen. Want ook 
hier was het belangrijk om zowel de bestuurder als de diegene die ontvangt niet te dicht 
te laten komen. Het noodzakelijke aftekenen lijkt iets van het verleden, maar ook dat kan 
tot diefstal of fraude leiden. 

Conclusie

De coronacrisis heeft ons veel geleerd. Mogelijk heeft het de kracht om ons leven naar 
een meer duurzame levensstijl te begeleiden. Net zoals alle crisissen, zij het een leven-
scrisis zoals een burn-out, een scheiding, een overlijden van iemand dichtbij, of een 
maatschappelijke crisis zoals een natuurramp, zijn er zaken die je nooit meer wilt mee-
maken. Er zijn zaken waarvan je beseft dat ze essentieel voor je zijn, die je nog meer zal 
koesteren achteraf, en er zijn ook zaken die je kunt loslaten omdat je het belang ervan 
overschat had. Sommige mensen zullen terug willen keren naar vroeger, anderen zullen 
een ander verplaatsingsgedrag en ander aankoopgedrag blijven volgen. De overheid kan 
die duurzame transformatie aanmoedigen door het kader zo te stellen dat het wel dege-
lijk richting meer leefbaarheid en duurzaamheid gaat. Dit is het moment. 
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