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Aanbod van mobiliteitskaarten  
met geïntegreerde duurzame stedelijke mobiliteit

Hannovermobil, een combikaart aange-
boden door de Regionale Vereniging van 
Openbaar Vervoeraanbieders van Han-
nover

Het totaalpakket Hannovermobil is beschikbaar 
sinds 2004 – als een pilootproject tot 2007 en 
als een reguliere dienst sinds 2007. Het inte-
greert een jaarlijks openbaar vervoerabon-
nement in de tariefzone van de Transportver-
eniging van het groter Hannover (GVH) met 
toegang tot autodelen alsook kortingen bij een 
taxibedrijf, een autoverhuurbedrijf en een fiets-
parking in het stadscentrum. Een ‘Bahncard 
25’ (een jaarlijkse kortingskaart van 25% op de 
Duitse spoortarieven) is ook inbegrepen.

Voordelen vanuit het oogpunt van de 
klant

De hoeksteen van de geïntegreerde combikaart 
is het jaarlijks abonnement binnen Groot Ha-
nover – beschikbaar voor volwassen particulie-
ren, bedrijfsklanten, 60-plussers en studenten. 
Voor € 6.95 extra per maand wordt het ticket 
opgewaardeerd tot een volwardige mobiliteits-
kaart.

De klanten van Hannovermobil hebben sinds 
de lente van 2009 toegang tot ��2 autodeel-
wagens en 68 standplaatsen in 7 steden in de 
regio. Zij worden vrijgesteld van € 79 inschrij-
vingskosten en € 5 maandelijkse kosten en zijn 
niet verplicht om de reguliere waarborg te be-
talen.

Veel autodeelaanbieders hebben in samenwerking met lokale openbaar vervoeraanbieders 
gezamenlijke producten op de markt gebracht. Dit wordt verder uitgelegd in de factsheet 
“Samenwerking met openbaar vervoer” (factsheet nr. �).
Om de samenwerking uit te breiden, worden in een stad of regio de verschillende mogelijk-
heden van duurzame stedelijke mobiliteit samengebracht op één kaart en gezamenlijk bere-
kend. In vele gevallen wordt de private wagen op een onefficiënte manier aangewend, maar 
komt het toch tegemoet aan de mobiliteitsnoden, terwijl elke duurzame verplaatsingsmodus 
(openbaar vervoer, wandelen, fietsen) slechts een deel van de dagelijkse transportwensen 
kan vervullen. Het combineren van de vele transportmogelijkheden optimaliseert de eco-mo-
biliteit. Mobiliteitskaarten zijn het concrete resultaat van een geoptimaliseerde samenwerking 
tussen de verschillende manieren van transport; ze verlichten de nood van de gebruiker om 
zijn vervoer te organiseren en bundelt de noden van de klanten in � kaart. Een aangenaam 
bijkomend effect is het versterken van de samenwerking tussen de lokale betrokkenen (aan-
bieders van mobiliteit).
Vandaag zijn er twee zulke mobiliteitskaarten in Duitsland: in Hannover en Freiburg. De basis 
van de kaarten is de samenwerking tussen de lokale openbaar vervoerautoriteiten en de 
lokale autodeelaanbieders, als aanvullend (auto-)component. Andere partners kunnen worden 
geïntegreerd als ze beschikbaar zijn en als passend worden beschouwd in de regio.

Fig�: Mediapresentatie van de nieuwe HANNOVERmobil Card met de Duit-
se federale minister van tranport, Manfred Stolpe, Wolfgang Meyer, de 
voorzitter van de Internationale Vereniging van openbaar vervoer (UITP) 
en de vertegenwoordigers van de Hannoverse transportaanbieders (Bron: 
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
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De klanten van Hannovermobil krijgen 20% 
korting op taxiritten bij het grootste taxibedrijf 
in Hanover. De klant kan een busje huren voor 
een iets langer durende vakantie, of ze kun-
nen een auto gebruiken voor enkel een heenrit 
(alleen maar binnen Duitsland). Men krijgt een 
speciaal tarief in een autoverhuurbedrijf. Ba-
gage kan gratis bewaard  worden bij de klan-
tendienst van de openbaar vervoeraanbieders.  
Inbegrepen is een gratis BahnCard 25 voor het 
Duitse spoor (met een waarde van €55). Er 
wordt rekening gehouden met de waarde van 
de kaart als de klant de Bahncard opwaardeert 
tot 50 of �00.
Alle gezamenlijke kaartverrichtingen zijn koste-
loos en worden verwerkt in één maandelijkse 
‘mobiliteitsrekening’.

De resultaten na vijf jaar werking

De volgende resultaten werden genoteerd na 
een testperiode van drie jaar en een standaard-
werking van twee jaar.
• Ongeveer �000 klanten hebben gebruik 

gemaakt van het totaalpakket HANNOVER-
mobil. Dit aantal is evenwel onder de initiële 
verwachtingen van de aanbieder.

• Stijging van het aantal klanten van het open-
baar vervoer: meer dan � op drie klanten 
hebben een nieuw jaarlijks abonnement 
aangeschaft samen met HANNOVERmobil.

• De klanten zijn trouw aan het openbaar 
vervoer: ongeveer één derde van de �000 
klanten in het bezit van een dergelijk to-
taalpakket hebben hun auto weggedaan of 
hebben de aankoop van een auto afgezegd.

• Het imago van het openbaar vervoer is ver-
beterd dankzij de totaalpakketten.

• Klantenwinst voor autodeelaanbieder: 4/5 
van de klanten waren voordien geen autode-
ler.

• Meer treingebruikers: ongeveer 3 op de vier 
klanten hadden voordien geen BahnCard 
(jaarlijkse kortingskaart).

Eigenaars van een totaalpakket spenderen on-
geveer €2 tot €3 per maand per klant aan een 
taxi – dit is een vrij laag budget maar toch nog 
steeds ver boven het gemiddelde van de alge-
mene bevolking.

Economische winst voor het openbaar 
vervoerbedrijf

Het hoofd van het openbaar vervoerbedrijf 
Üstra in Hannover, André Neiß, geeft de volgen-
de stellingen over de economische waarde van 
de gezamenlijke pakketten vanuit het perspec-
tief van de openbaar  vervoeraanbieder.
• De loyaliteit van de klanten van het openbaar 

vervoer wordt geschat op €60  per klant per 
jaar. Dit bedrag resulteert van abonnees die 
beslist hebben om toch geen auto aan te 
kopen, maar in de plaats daarvan  hun abon-
nement te vernieuwen.

• Het aantrekkingseffect op klanten ver-
meerdert het bedrag met nog eens €35 per 
klant per jaar. Deze winst voor de openbaar 
vervoeraanbieder vloeit voort uit het feit dat 
de openbaar vervoergebruikers nu een abon-
nement aanschaffen om zo van de voordelen 
van het totaalpakket te kunnen genieten. 

Fig.2: Alle transportmodi met één HANNOVERmobil card (Bron: 
Großraum-Verkehr Hannover (GVH))

Fig.3: Toegang tot autodelen met de HANNOVERmobil Card ( Bron: Mar-
tin Röhrleef)
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• Daarvan moet €30 per klant per jaar in 
vermindering worden gebracht door de aan-
geboden korting op de openbaar vervoertic-
kets.

• Zo blijft er wel nog een winstmarge van €65 
per deelnemende klant per jaar over voor de 
openbaar vervoeraanbieder in Hannover (dit 
komt nu neer op ongeveer €65.000 per jaar)

Conclusie vanuit het perspectief van de belang-
rijkste aanbieder van de geïntegreerde mo-
biliteitskaarten: ondanks het feit dat de klan-
tenvraag niet volledig heeft voldaan aan de 
verwachtingen, zijn zowel de openbaar vervoer-
aanbieder als de autodeelaanbieder Hannover 
Carsharing Stadtmobil tevreden met het pakket 
en de impact ervan. De naam Hannovermobil is 
een synoniem geworden voor duurzame, stede-
lijke mobiliteit in de regio.

RegioMobilCard- het combikaart in Groot 
Freiburg

De combikaart in Freiburg heet de RegioMo-
bilCard. De overdraagbare abonnementen, 
aangeboden door het regionale openbaar ver-
voerbedrijf van Freiburg en autodelen zijn de 
hoofdcomponenten. De kosten van autodelen 
verminderen met 20% in vergelijking met de 
normale prijzen. Met de RegioMobilCard betaalt 
men slechts €200 waarborg (met bijkomend 
€40 inschrijvingskosten) in plaats van de stan-
daard €350. De combikaart biedt ook kortingen 
aan bij het fietsstation van het treinstation van 
Freiburg, voor fietsverhuur, taxiritten met één 
van de Freiburgse taxibedrijven, en voor het 
huren bij lokale auto- en caravanverhuurbedrij-
ven. 
Het ongewone aan de combikaart van Freiburg 
(ontwikkeld in 2004) is dat het niet is opgericht 
door een Freiburgs vervoeroperator of door 
de regionale openbaar vervoerbedrijven, maar 
door de Freiburgse autodeelaanbieder, Car-
sharing Südbaden. De verkoop van de com-
bikaarten gebeurt via de autodeelaanbieder, 
waardoor ze het financiële risico op zich nemen. 
De Freiburgse openbaar vervoeraanbieder en 
het regionale openbaar vervoerbedrijf werkte 
mee aan de inleidende fase van de publiciteit 
en promotie van de combikaart.
Sinds de lente 2009 zijn er 450 gebruikers in 
het bezit van een RegioMobilCard in Freiburg.

Een andere kaart, zij het wel met minder dien-
sten, werd ontwikkeld door de autodeelaanbie-
der voor de nabijgelegen regio Lotharingen.

Meer informatie

Mobiliteitskaart HANNOVERmobil: http://www.
gvh.de/hannovermobil.html
Neiß, André: Die Integration von ÖPNV und 
CarSharing (De integratie van het openbaar 
vervoer met autodelen). Presentatie bij de Bun-
desverband CarSharing e.V. (bcs – De Duiste, 
nationale koepelorganisatie) en de stadsstaat 
Bre-men aan het parlement op 5 mei 2008, 
Berlijn 2008. (in Duits) 
RegioMobilCard Freiburg: https://www.car-
sharing-freiburg.org/regiomobilcard/goto/home 
(in het Duits)
Röhrleef, Martin; Zielstorff, Harald: Mobilpakete 
und Mobilitätsverbund von ÖV und IV aus prak-
tischer und konzeptioneller Sicht. (Mobiliteits-
pakketten en mobiliteitscombinaties van het 
openbaar vervoer en het privévervoer vanuit 
een praktisch en conceptueel perspectief) (in 
Duits). 

Fig.4: Freiburg RegioMobilCard (Bron: Car-Sharing Südbaden - Freiburg 
e.V.)
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IEE disclaimer:

De enige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze factsheet ligt bij de 
auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de opinie van de Europese gemeen-
schap. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van 
enige inhoudelijke informatie.
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Griekenland
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Ierland

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italië

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spanje

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


