Energie besparen en duurzame mobiliteit

Hand-out 3

Voordelen van duurzame
vervoermiddelen
Deel 1 / Oefening 3
→→ Duurzame mobiliteit is snel en flexibel
Bijna de helft van alle autoritten in Europa is korter dan vijf kilometer, bijna tien procent is zelfs korter dan een kilometer. Dat is een ideale afstand om te fietsen of te stappen. In stedelijke gebieden
is fietsen zelfs gewoon de snelste manier om van A naar B te gaan voor een afstand van maximaal
vijf kilometer.1 Je kan doorsteekjes gebruiken, je hoeft geen parkeerplaats te zoeken, fietsen kan je
op verschillende snelheden. Voor langere trajecten of wanneer je tassen of bagage te dragen hebt,
kan je het openbaar vervoer gebruiken. Met tram, metro of trein kan je files omzeilen. Dat is niet
altijd mogelijk met de bus, maar tegenwoordig krijgen bussen in veel gevallen eigen busbanen.

→→ Duurzame mobiliteit bespaart geld
In tijden van stijgende brandstofprijzen zijn openbaar vervoer, stappen, fietsen en Eco-driving een
ideale manier om te besparen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de maatschappij (door minder negatieve externe effecten). Vergeleken met de gemiddelde kost van een auto (ook aankoopprijs en afschrijving) zijn de duurzame vervoermiddelen goedkoper. Als je toch met de auto rijdt,
kan je dankzij Eco-driving aanzienlijk besparen op brandstof- en onderhoudskosten.
Wat zit erin voor mij?
• Meer gebruik maken van duurzame vervoermiddelen heeft directe financiële voordelen. Er
blijft meer geld achter in je portefeuille.
• Van een typische werkdag van 8 uren, werk je 1,5 uur voor je auto. Als je geen auto hebt, kan
je dat geld aan iets anders spenderen of sparen!
• Als je een wagen bezit, spendeer je er ongeveer 15 procent van je gezinsbudget aan. Als je
geen wagen bezit is dat maar 5 procent!
• In Vlaanderen kost een busabonnement slechts 232 euro per jaar. Dat is nog geen euro per
dag! Zelfs een kleine wagen kost 15 euro per dag, da’ s 15 keer meer!
• Een liter benzine is duurder dan een liter melk. Dus geef je je auto waardevoller voedsel dan
jezelf of je familie!
1 Cycling: the way ahead for towns and cities. Bron: European Commission (1999)
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• Je kan tot 10 euro per dag besparen als je je autogebruik vermindert en vervangt door duurzame vervoermiddelen.

→→ Duurzame mobiliteit is gezond
Stappen en fietsen zijn ideale manieren om fysieke activiteit in je dagelijkse leven te integreren
zonder er extra tijd aan te spenderen. Een half uur bewegen aan een matige intensiteit halveert
het risico op cardiovasculaire ziekten.

→→ Duurzame mobiliteit is milieuvriendelijk
Uitgaand van een gemiddelde bezettingsgraad, gebruiken auto’s meer energie en stoten
ze veel meer broeikasgassen en luchtvervuilende deeltjes uit dan openbaar vervoer, fietsen of
stappen. Deze vervoermiddelen zijn dus meer energie-efficiënter en duurzamer dan auto’s omdat ze helpen broeikasgassen, zoals CO2 of gezondheidsrisico’s, zoals fijn stof, terug te dringen.
Energiegebruik in kilowatturen (kWh) van verschillende vervoermiddelen
(per passagierkilometer, pkm)
Bron: Umweltbundesamt Austria (2009)
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→→ Duurzame mobiliteit doet sociale contacten toenemen
Duurzame vervoermiddelen gebruiken is de beste manier om je buurt te leren kennen en effectief mensen te ontmoeten. Actieve mobiliteit zoals stappen en fietsen, maar ook reizen via het
openbaar vervoer, brengt je in contact met je omgeving en de mensen rondom je. Duurzame mobiliteit is communicatief.

→→ Duurzame mobiliteit is leuk
Veel mensen zien fietsen en stappen als hobby of vrijetijdsactiviteit. Het leuke eraan is dat je het
kan integreren in je dagelijkse leven wanneer je bijvoorbeeld een trip naar het werk combineert
met een leuke recreatieve route.
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