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INTELLIGENT

MOBIEL

 
INLEIDING 
 
Intelligent Mobiel is een burgerinitiatief dat ijvert voor een betere mobiliteit in Gent en het op veel 
punten oneens is met de oplossingen die door het Gentse stadsbestuur zijn ingevoerd. 
Na het niet bekomen van een referendum over het circulatieplan, heeft Gent Mobiel, beslist om 
samen met andere belangengroepen onder de naam Intelligent Mobiel, haar actie verder zetten. 
Enerzijds om de meer dan 30.000 ondertekenaars voor een referendum niet in de steek te laten, 
anderzijds om aan te tonen dat dit opgedrongen circulatieplan te ideologisch is en de veelheid van 
kwaliteiten die van Gent een boeiende stad maken geweld aan doet. 
 
Intussen is een stuurgroep van middenstanders, vrije beroepers, stedenbouwkundigen en oud 
ambtenaren, in samenwerking met vertegenwoordigers van buurtgroepen en andere belanggroepen 
een werking  gestart om op constructieve wijze: 
 
- de problemen te lokaliseren, omschrijven en waar gemeenschappelijk te bundelen; 
- de oorzaken te achterhalen; 
- suggesties om oplossingen te formuleren; 
 
De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
- een democratische besluitvorming ; 
- een betere mobiliteit met aandacht voor alle gebruikers en vervoersmodi; 
- een evenwichtige verdeling van alle lusten en lasten over de Gentse bevolking; 
- een grotere deskundigheid m.b.t. verkeerstechnische  maatregelen en meetbaarheid van milieu-
impact; 
- behoud van de samenhang, de diversiteit en het dienstenaanbod van de binnenstad; 
 
Na een lange periode van voorbereiding, is deze groep begin november aan de pers voorgesteld met 
de presentatie van een website, een eerste evaluatie over de milieu-impact van het circulatieplan en 
de aankondiging van een publieke enquête over het gewijzigd verplaatsingsgedrag sedert de 
invoering van het circulatieplan (half januari afgesloten met 1600 deelnemers en nu in verwerking).  
Intussen is er ook een vergelijkend onderzoek geweest naar parkeertarieven in de grote Vlaamse 
steden en wordt de rol van het openbaar vervoer (de Lijn) in het mobiliteitsverhaal van Gent 
onderzocht.  
 
Tot aan de volgende verkiezingen worden op regelmatige tijdstippen onderbouwde bevindingen via 
pers en sociale media verspreid. Enkele persberichten in bijlage geven een overzicht van enkele 
evaluaties tot op heden. Deze sensibilisering moet een ruimer publiek toelaten de correcte inhoud 
van de uitgevoerde maatregelen te evalueren en bij de volgende verkiezingen hun waardering of 
ongenoegen over de mobiliteitsaanpak in Gent te laten blijken.  
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Uit onze eerste onderzoeken blijkt dat mobiliteitsoplossingen op lokaal vlak weinig resultaat 
opleveren. Meestal worden de problemen verplaatst (van de binnenstad naar de Ring of van de stad 
naar de Randstad). En als de bevoegde schepen in Gent opteert om zowel de stedelijkheid als de 
economie af te bouwen om de mobiliteit in Gent te verbeteren, dan loopt het helemaal fout. 
Regionale oplossingen dringen zich dan ook op.  
 
Het optimaliseren van onze mobiliteit moet zich niet persé vertalen in meer wegen en auto's, maar 
vooral in het herdenken hoe we ons efficiënter kunnen verplaatsen en het rendement van onze 
vervoersmodi en verkeersnet kunnen verhogen. Wagens kopen moet vervangen worden door 
Mobiliteit kopen.  
 
Jürgen Gielen is één van de drijvende krachten van Intelligent Mobiel. Zijn maatschappelijke 
bewogenheid, analytisch inzicht, technologische kennis en vermogen om te verbanden te leggen is 
terug te vinden in de nota over een nieuwe aanpak tot duurzame mobiliteit in Vlaanderen.  Met de 
nota in bijlage hopen we een steentje bij te dragen tot een oplossing voor een probleem dat zowel 
op economisch als op milieuvlak urgent is.  
 

 
Eddy Vanzieleghem 
Architect-stedenbouwkundige 
Woordvoerder Intelligent Mobiel. 
https://intelligentmobiel.jimdo.com 
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Proactief Carpooling Systeem 
 
Inleiding. 
 
De toenemende verkeersdruk op de autowegen in België leidt jaar na jaar tot langer wordende files. 
Files kosten Belgische economie 100 miljoen euro (na onderzoek onderschat, vermoedelijk 600 
miljoen euro) per jaar, afhankelijk van de bronnen. 
 
Eén kilometer snelweg kost 15 tot 40 miljoen euro, afhankelijk van bijkomende infrastructuur kan die 
prijs zelf oplopen tot 65 miljoen euro per kilometer.  
 

Anderzijds mogen we ook stellen dat het autowegennet nodeloos zwaar belast wordt doordat teveel 
personenwagens en ook vrachtwagens onderbezet zijn.  
 
Het is dan ook hoogtijd om de technische mogelijkheden waarover we beschikken aan te wenden om 
de structurele files te verminderen. 
 
Innovatie en nieuwe technologie. 
 
De komst van de smartphone applicaties en wifi biedt ons de mogelijkheid om onze mobiliteit- en 
circulatieplanning beter te organiseren. Door toepassing van netwerktechnologie kan de capaciteit 
van ons autowegennet geoptimaliseerd worden, zonder bijkomende baanvakken of nieuwe wegen 
aan te leggen. Een middel om ons te verlossen van de ellenlange files, tijdverlies, economische 
verliezen en niet in het minst ernstige milieuvervuiling.  
 
Sociale netwerkmobiliteit moet de toenemende groei van de bevolking opvangen, onze 
sociaaleconomische welvaart veiligstellen en zal ook onze ecologische voetafdruk verlagen. 
 
Synergie door solidariteit. 
 
Het effect van samenwerking is groter dan wat elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk kan 
bereiken. Door big data-analyse gekoppeld aan artificiële intelligentie, netwerk- en 
communicatietechnologie en Proactiviteit (niet reagerend, maar anticiperend) te combineren op één 
enkel platform voor personenvervoer kunnen we het rendement van ons wagenpark gevoelig 
verhogen. Hetzelfde geldt voor goederenvervoer.  
 
De uitbouw van een fijnmazige virtuele collectieve vervoersmaatschappij heeft een potentieel dat 
geraamd mag worden op 2,5 tot 4,0 miljard euro. 
 
De realiteit 
 
Tussen de steden Antwerpen Gent en Brussel pendelen onderling iedere dag tussen de 45 en de 60 
duizend voertuigen per dag. Op bepaalde stukken van de Antwerpse- en Brusselse ring is de 
verkeersdensiteit 125 tot 140 duizend voertuigen per dag.  
 
Ongeveer 80% van de Belgen bezit een Smartphone. In de meeste auto’s en smartphones zit ook een 
gps-module. Al die systemen zijn verbonden aan netwerken d.m.v. een uniek15-cijferig IMEI-
nummer. International Mobile Equipment Identity. Gps systemen maken gebruik van 
satellietcommunicatie om hun positie te bepalen 
 
Het is technisch mogelijk om de bewegingen van die al die IMEI-nummers te detecteren en er 
verplaatsingsgedrag uit af te leiden, zonder de privacywetgeving te schenden.  
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Volautomatische analyse van verplaatsingsgedrag en het nut van statistiek. 
 
In België komt iedere werkdag een cluster van ongeveer 7 miljoen smartphones in beweging. Achter 
iedere smartphone zit één persoon die tot zich toe doel gesteld heeft om koste wat het kost op zijn 
bestemming te geraken.  
 
Economie is een van de belangrijkste motoren van alle mobiliteit. Mobiliteit is het middel waarmee 
we op onze bestemming geraken.  
 
Door een clusteranalyse (het classificeren of het groeperen in 'clusters' of 'klassen' van objecten op 
grond van hun kenmerken) uit te voeren op de beweging van alle smartphones, kan bepaald worden 
hoe, wanneer en met wat personen zich verplaatsen, de afstand die ze afleggen en op welke 
onderlinge afstand van elkaar ze vertrekken en aankomen.  
 
Je kunt er ook mee bepalen op welke bus- en tramhaltes personen op- en afstappen, wanneer ze dat 
doen, bepalen welke haltes rendabel zijn, waar ze best ingepland worden, ten einde het openbaar 
vervoer te optimaliseren. 
 
Het systeem zoekt op basis van vooraf geprogrammeerde parameters naar personen die een vertrek 
en aankomstpunt hebben dat binnen een bepaalde afstand van elkaar ligt, en combineert die 
zoekactie met een analyse van clusters, snelheid en acceleratie.  
Op die manier weet het systeem of het een voetganger, fietser, auto, autobus, tram of trein betreft 
en wat de bezettingsgraad is. Door gps-locaties te analyseren kan onderscheid worden gemaakt 
tussen autowegen, stedelijke agglomeraties, end.  
 
Proactief carpooling voor pendelaars op autosnelwegen 
 
De data die gewonnen wordt uit bovenstaande analyse kan gebruikt worden om proactief carpooling 
ter organiseren. 
 

Bij voorbeeld:  
4 IMEI-nummers die aan dezelfde snelheid bewegen, stoppen en accelereren kunnen wijzen 
op een auto met 4 inzittenden. Ze vormen een mobiliteitscluster die in het geval van een 
personenwagen, door het systeem als optimaal beoordeeld wordt. 

 
Doordat er een clusteranalyse uitgevoerd wordt van de plaats van vertrek- en aankomst kan het 
systeem berekenen hoeveel personen een nagenoeg gemeenschappelijk traject afleggen, die komen 
in aanmerking voor Proactieve carpooling. Ze krijgen van het systeem een sms met een code.  
De applicatie zou volledig zelfstandig en zelflerend functioneren op basis van artificiële 
intelligentie, en vormt bovendien ook de basis van een verlengstuk op het openbaar vervoer. 
 
 
Vrijwillige deelname Proactief Carpooling 
 
Helemaal interessant wordt het wanneer personen de applicatie installeren op hun smartphone en 
zich openstellen voor deelname. Na het voltooien van een identificatie en een aantal voorwaarden 
zoekt het systeem carpoolers. De financiële vergoeding kan uitgewisseld worden d.m.v. een 
mobiliteitsbudget en een applicatie voor onderling betalen. De vergoeding zou berekend worden in 
functie van de afstand en de gemiddelde verplaatsingstijd. De Proactiviteit is ook hier de 
ruggengraat van het systeem. Wanneer personen hun intentie om zich te verplaatsen vooraf kenbaar 
maken aan het netwerk, kan het netwerk carpooling aanbieders zoeken die zich in de buurt 
bevinden. 
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Semiopenbaar vervoer 
 

Dienstwagens overheid 
 
Vlaamse overheidsdiensten beschikken over een aantal bedrijfswagens. Mogelijk komt een 
aantal van die voertuigen in aanmerking om opgenomen te worden in een netwerk van 
semiopenbaar vervoer.  Door die voertuigen in de toekomst te vervangen door minibusjes 
voor 6 personen kunnen er carpoolers mee vervoerd worden op vaste woon-werk trajecten 
van overheidspersoneel. Het zou het rendement van die vloot gevoelig kunnen verhogen. 

 
Semiopenbaar vervoer met taxi’s. 
 
Met de moderne betaalapplicaties is het mogelijk dat taxibedrijven in minibusjes meerdere 
passagiers meenemen. Dat kan interessant zijn op piekmomenten zoals ochtend- en 
avondspitsen of voor standaardritten (luchthavenvervoer). Ook hier speelt het aspect 
Proactiviteit een belangrijke rol. De vergoeding zou in dit geval ook per kilometer kunnen 
berekend worden. 
 
Semiopenbaar vervoer bedrijfswagens. 

 
Er is geen enkel beletsel dat ook bedrijven deelnemen aan Proactieve Carpooling, door de   
investeringen in hun vloot bedrijfswagens af te stemmen op meerdere passagiers. Vooral op 
vaste woon- werk trajecten kan dit bijdragen aan het rendement. 
 

 
Onderlinge vergoeding 
 
Via applicaties voor onderling betalen kunnen de deelnemers met mobiliteitsbudgetten aan elkaar 
een vergoeding betalen, wij adviseren om de maaltijdcheckkaart te vervangen door een sociaal 
budget dat iedere Belg vervolgens naar eigen goeddunken kan aanwenden. De tarieven zouden 
zodanig bepaald kunnen worden dat geen sprake is van commerciële meerwaarde.  
De winst van het systeem zit in de aanpak van de structurele files en de daaraan verbonden 
economische groei (of het tegengaan van de economische krimp).  
 
 
Proactiviteit, Applicatie, communicatie, planning, evaluatie 
 
Het systeem zal opgebouwd worden uit bouwstenen die we ter beschikking hebben: Artificiële 
intelligentie, netwerktechnologie, sociale netwerken. 
 
Circulatieplanning – Optimalisatie - Mobiliteit op aanvraag 
 
Een belangrijke bouwsteen van het systeem is het basisplatform waarop alle gegevens ingevoerd 
worden die eigen zijn aan mobiliteit en circulatie. Dat is het volledige wegennet met alle signalisatie. 
Het volledige wagenpark met de eigenschappen van alle voertuigen en alle verplaatsingsmodi, 
openbaar en privaat. Dus ook treinen, bussen, trams.  
 
Alle aanvragen voor carpooling, openbaar - en semiopenbaar vervoer zullen gecentraliseerd worden 
op één zelflerend en op artificiële intelligentie gebaseerd systeem.  
Daarmee kan voor iedere weggebruiker de optimale vervoersmodus bepaald worden. 
 
Het systeem zal op ieder moment weten waar ieder vervoersmiddel zich bevindt en wat de 
bezettingsgraad is. In de toekomst kunnen ook zelfrijdende voertuigen deel uitmaken van het geheel. 
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Binnen deze evolutie kunnen vaste uurroosters geleidelijk vervangen worden door op aanvraag 
gebaseerde dynamische tijdsvensters.  
 
Proactiviteit is naast de nieuwe moderne technologieën zoals wifi, gsm, sociale netwerken en 
internet een planningsinstrument dat onmisbaar zal zijn om naar een duurzame mobiliteit te 
evolueren. 
 
Proactieve carpooling, openbaar – en semiopenbaar vervoer zal leiden tot een tot een verhoogd 
rendement van het wagenpark en tijdswinst opleveren voor de deelnemers.  Het systeem is immuun 
voor storingen omdat het functioneert zoals het internet en uit duizenden kleine schakels bestaat.   
Op termijn zal het openbaar vervoer volledig vervangen worden door de netwerkapplicatie, die 
beheerd zal worden door de overheid in het kader van het algemeen strategisch en economisch 
belang. 
 
 
 
 
 
 
 
Jürgen Gielen 
0475-82.35.44 
Intelligent Mobiel 
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