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Autodelen reduceert de overlast in steden en omgeving
Autodelen: De impact op het milieu

Autodeelvoertuigen zijn aangepast aan de 
behoeftes van de dagelijkse verplaatsin-
gen

Autodeelorganisaties gebruiken kleinere en 
nieuwere wagens in vergelijking met het 
gemiddelde huishoudelijk gebruik. Hierdoor 
worden minder schadelijke stoffen uitgestoten. 
De wagens verbruiken minder brandstof per 
kilometer, wat direct wordt weerspiegeld in 
lagere CO2 -emissies. Het grootste deel van het 
wagenpark zijn mini of kleine familiewagens. In 
Duitsland, bijvoorbeeld, behoort 70% van de 
wagens tot deze klassen. De samenstelling van 
de vloot beantwoordt aan de behoeften van 
de gebruikers en de trajecten die ze afleggen. 
De kleine wagens zorgen ervoor dat de prijs 
voor autodelen aantrekkelijk is. De meeste 
verplaatsingen zijn kort en worden alleen of 
per twee gemaakt. Voor dit type verplaatsingen 
volstaan de kleine wagens. Indien men zich 
verder wenst te verplaatsen, veel bagage nodig 
heeft of met verschillende personen onderweg 
wil, dan worden grotere modellen aangeboden. 
Deze kunnen gekozen worden volgens het ni-
veau van comfort en het doel van de reis. Door 
deze keuzemogelijkheid kan de klant bewust 
kiezen om brandstof te besparen en minder CO2 
uit te stoten.
Wanneer men een auto aankoopt, wordt de 
keuze bepaald aan de hand van verschillende 
criteria. De jaarlijkse vakantie, of het zeldzame 
familieweekend bepalen mee het type wagen. 
Hierdoor worden vaak brandstofverslindende 
wagens gekocht die dan ook gebruikt worden 
voor de dagelijkse korte ritten.

Autodeelwagens stoten minder scha-
delijke stoffen uit en verbruiken minder 
brandstof

Autodeelwagens zijn gemiddeld nieuwer dan de 
meeste privé wagens waardoor verbeteringen 
in de technologie, het verbruik en de uitstoot 
sneller gëintegreerd worden in de  deelwagen 
dan bij particuliere voertuigen. 

Elke kilometer die een  gedeelde auto aflegt 
resulteert bijgevolg in minder schadelijke emis-
sies en minder brandstofverbruik. Tabel � toont 
het verschil tussen de CO2  -uitstoot van enkele 
autodeelvloten, vergeleken met deze van privé 
auto’s per land (nieuwe of bestaande voertui-
gen). Het verschil, dat ongeveer 20% bedraagt 
in het voordeel van autodelen, is een recht-

Fig. �: cambio Duitsland ontvangt de eerste 50, van een totaal van 300 
Ford Fiesta ECOnetics, met een CO2  emissie van 98 g CO2 /km (bron: 
Ford/cambio)

In deze factsheet hebben we de verschillende individuele impacten die autodelen biedt, ana-
lytisch opgesplitst. De bevindingen worden gesteund door resultaten uit wetenschappelijke 
studies en klantenbevragingen in verschillende landen waar autodelen bestaat. Algemeen 
maken de onderzoeksresultaten duidelijk dat autodelen als mobiliteitsoplossing een vermel-
denswaardige milieuvriendelijke bijdrage levert aan het reduceren van verkeer. Autodelen, 
geïntegreerd met andere eco - modi (openbaar vervoer, fietsen en stappen), kan worden 
beschouwd als een geschikt en waardevol onderdeel van de stedelijke mobiliteitsmix.
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streeks positieve bijdrage voor zowel de ge-
zondheid van de bewoners van stedelijke centra 
als voor het globale klimaat.  In de vergelijking 
die gemaakt wordt in tabel �, zou bovendien 
moeten vermeld worden, dat door gebrek 
aan informatie, er vaak een vergelijking werd 
gemaakt tussen de nieuwste privé-voertuigen 
en de volledige autodeelvloot (met wagens van 
verschillende leeftijden). Een vergelijking met 
enkel de nieuwe voertuigen zou het verschil 
nog groter maken.

Alternatieve aandrijvingssystemen bij 
autodelen

Tot op heden werden voertuigen met bijzonder 
lage emissies of milieuvriendelijke aandrijvings-
systemen slechts in enkele autodeelvloten 
geïntegreerd. Daar waar men speciale techno-
logie heeft geïntegreerd, gaat het in hoofdzaak 
over CNG installaties (enkele Italiaanse auto-
deelorganisaties zijn pioniers) ofwel hybride 
voertuigen. Dit biedt extra voordelen, zeker in 
stedelijke gebieden.
Vanuit het perspectief van emissies en de capa-
citeit van batterijen, blijken elektrische voer-
tuigen tegenwoordig zeer geschikt voor auto-

Land auto-
deelprovider

Specifieke 
CO2 emissies 
van  auto-
deelvloot

Aantal 
auto-deel-
wagens

Specifieke 
CO2 emissie 
van de natio-
nale vloot

…% lager 
verbruik 

Jaar van 
vergelij-
king

Bron 

Mobility,  
Zwitserland

�5� g/km 2,200 �83 g/km 
(enkel nieuwe 
wagens)

�7.5 % 
(totaal �,5�0 t 

per jaar)

2008 Mobility 2009

verschillende, 
Duitsland

�48 g/km �,042
(bestu-
deerd)   

�76 g/km 
(enkel nieuwe 
wagens)

�6 % 2003 Knie, Canzler 
2005

cambio,  
Duitsland

�29 g/km 575 �65 g/km 
(enkel nieuwe 
wagens)

2�.2 % 2009 cambio Krant 
�9/2009; 
Duits Fede-
raal Bureau 
voor Statis-
tiek  2009

cambio België, 
België

��7 g/km 
(Vlaanderen) 

�20 g/km 
(Brussel) 
�22 g/km 
(Wallonië)

248 �55 g/km
(enkel nieuwe 
wagens)

2�.3 % - 24.5 % 2008 Informatie 
via e-mail, 
Taxistop 
2009

4 providers, 
Italië

�27 g/km 236 2008 momo onder-
zoek 2009

verschillende, 
Groot-Brittan-
nië

��0 g/km �7� g/km
In de veron-

derstelling dat 
particuliere 

wagens na 6 
jaar worden 
vervangen.

36 % 2007 
(200� in 
sommige 
gevallen)

Carplus 2007

Tabel 1: Vergelijking van specifieke CO2  emissies van autodeelvloten met privé-voertuigen, per land
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delen. Toch worden ze relatief zelden gebruikt. 
Een uitzondering is de autodeelaanbieder in de 
Franse stad La Rochelle. Deze stad is al een tijd 
gekend voor de steun die lokale administratie 
verleent aan elektrische mobiliteit. In �999, in 
het kader van het Europees LISELEC-project, 
werden de elektrische autodeelwagens geïntro-
duceerd. 
Enkele redenen waarom alternatieve aandrij-
vingssystemen nog niet vaker worden aange-
wend voor autodelen:
• Het is financieel moeilijk om de vaak signi-

ficant hoge aankoopprijzen van voertuigen 
met alternatieve aandrijfsystemen te ver-
zoenen met de de tarievenstructuur voor 
autodelen (lagere prijs voor kleine wagens), 
gezien de relatief korte tijdsspanne dat auto-
deelwagens kunnen gebruikt worden.

• Zonder financiële projectsteun kunnen 
autodeelaanbieders, die werken met relatief 
beperkte budgetten, niet zomaar fungeren 
als testbasis voor nog-niet-volledig-ontwik-
kelde voertuigtechnologie, om zo financiële 
risico’s en risico’s m.b.t. bereikbaarheid over 
te nemen van de producenten.

• Alternatieve aandrijfsystemen zouden als een 
drempel kunnen beschouwd worden voor on-
ervaren autodelers. Zij zouden schrik kunnen 
hebben om beboet te worden voor elke fout 
die ze maken (bijvoorbeeld bij het tanken 
of herladen). Deze hinderpaal blijft bestaan, 
zelfs als de vrees niet gebaseerd is op feiten, 
maar op de perceptie van de gebruiker.

• Voor de integratie van elektrische voertuigen 
in de autodeelvloot zou het belangrijk zijn 
om gedurende een testperiode specifiek te 
verduidelijken hoe het herladen tussen ritten 
best uitgevoerd wordt voor dagelijks gebruik. 
Aangezien de gemiddelde autodeler voor 
privégebruik slechts 25 tot 40 km per auto-
deelbeurt aflegt, gebaseerd op het statistisch 
gemiddelde, zouden tenminste 3 gebruikers 
opeenvolgend de wagen kunnen reserveren,  
zonder een tijdsspanne te moeten inbouwen 
om de batterij te heropladen. Toch moet de 
autodeelorganisatie in staat zijn om gebrui-
kers de zekerheid te geven dat ze �00 tot 
�20 km kunnen rijden zonder stil te komen 
staan door een lege batterij.

Elk autodeelvoertuig vervangt ten minste 
4 tot 8 personenwagens

Klantenonderzoeken tonen telkens weer 
opnieuw aan, dat gezinnen die aan autodelen 
doen gemiddeld minder wagens bezitten dan 
andere. Terwijl sommige gezinnen die start-
ten met autodelen geen wagen hadden voor 
ze aan autodelen gingen doen, deed de grote 
meerderheid, vlak voor of nadat ze lid werden 
van een autodeelorganisatie, hun auto van de 
hand of namen ze de beslissing om dan toch 
niet een eerder geplande wagen aan te kopen. 
Het hoeft niet noodzakelijk om de enige wagen 
in het gezin gaan, die wordt opgegeven. Het 
kan evengoed om de 2de of 3de wagen gaan.  
Tabel 2 illustreert bevindingen uit onderzoek.

Parkeerdruk verminderen, iedereen vaart 
er wel bij

Zelfs als het onderzoek, vermeld in Tabel 2, niet 
onherroepelijk bewijst dat deelname aan auto-
delen de catalysator is voor een “auto-dieet”, 
het is een feit dat, statistisch gezien, de gemid-
delde autodeelfamilie minder wagens bezit dan 
vergelijkbare gezinnen.
Uit klantenonderzoek is statistisch aangetoond 
dat, over het algemeen, elke nieuw aangekoch-
te autodeelwagen, met een normaal gebruik, 
minstens 4 tot 8 personenwagens vervangt en 
in sommige gevallen zelfs meer. 
Minder autobezit door autodelen leidt tot een 
afname in parkeerdruk in wijken waar een hoog 
aantal autodelers samenleven. De keuze die de 
autodelers maakten is een gunst voor iedereen, 
in het bijzonder voor al de buren die afhanke-
lijk zijn van een auto.  Als men de ruimte zou 
berekenen die nodig is om de 4 tot 8 auto’s, die 
vervangen werden door één autodeelwagen,  
te parkeren, dan bekom je dat 36 tot 84 m² 
aan openbare ruimte wordt vrij gemaakt. Als 
je ook nog in beschouwing neemt dat auto’s 
gedurende een dag op verschillende plaatsen 
parkeerruimte nodig hebben, dan neemt de 
totale openbare ruimte die gewonnen wordt 
nog meer toe.
De ‘niet-gekochte’ personenwagens spelen niet 
enkel een rol in het uitsparen van ruimte in de 
stad. Grondstoffen en energie worden ook be-
spaard als er minder wagens gebouwd worden. 
Als men een wagen neemt met een gemiddelde 
levensduurte, dan is gemiddeld een vijfde van 
de emissies en klimaatschade afkomstig vanuit 
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het productieproces van de wagen, nog voor er 
een enkele kilometer gereden is.

Autodelen creëert potentieel voor een 
betere levenskwaliteit en stadsplanning

Het probleem met de ruimte die herwonnen 
wordt door autodelen is dat deze in theorie 
vrijgemaakte parkeerplaatsen zelden werkelijk 
zichtbaar worden. De vrijgekomen parkeerplaat-
sen worden heel snel bezet in dichtbevolkte 
wijken door toegenomen autobezit van andere 
bewoners, pendelaars die er werken of bezoe-
kers, die allen blij zijn dat ze een keertje minder 
de blok moeten omrijden op zoek naar een 
parkeerplaats.  Afgenomen parkeerdruk, wat 
langzaamaan ontstaat bij elke nieuwe autodeler, 
wordt over het algemeen niet opgemerkt bij 
een sporadische observatie, enkel bij systemati-
sche observatie.

In theorie kan de nieuwe herwonnen ruimte 
door autodelen aangewend worden voor andere 
nuttige zaken in de stad. Ze kan beschikbaar 
gemaakt worden voor niet-gemotoriseerde ver-
voersmodi (fietsers en voetgangers), of stads-
plannen kunnen deze ruimte aanwijzen voor 
herinrichting van pleinen en straatruimte en zo 
de levenskwaliteit in woonbuurten verbeteren.
Een mooi voorbeeld van positief ontworpen 
ruimte kan je zien in de Zuid-Duitse stad 
Freiburg. In de nieuw ontwikkelde woonbuurt 
‘Vauban’, maakten bewoners bewust de beslis-
sing om geen auto’s te bezitten maar om aan 
autodelen te doen. Families zonder auto kunnen 
zo aan de wettelijke vereisten voldoen (één par-
keerplaats per nieuw gebouwde flat), door de 
aankoop van slechts een aandeel in een  eigen-
dom. Terwijl autobezitters een parkeerplaats 
in een centrale garage moeten aankopen, is de 

Autodeelorganisatie 
of gebied

Aantal autodelers 
die (ten minste)- 
één wagen van 
de hand deden.

Aantal autode-
lers die afzagen 
van hun plan om 
een wagen aan 
te kopen

Elke deelauto 
vervangt … 
privéwagens

Jaar  
onderzoek

Bron

4 (in sommige geval-
len 5) aanbieders in 
Groot-Brittannië

2008 Myers, Cairns 
(TRL) 2009

Bestaande klanten 40.3 % 25,8 % �4

Nieuwe klanten 37.9 % 24,2 % 9

Autodelers van 2 
“mobility point” 
stations in Bremen, 
Duitsland

2005 Free Han-
seatic City of 
Bremen 2005

Particuliere klanten 30 % 55 %
9

Business klanten 2� % 67 %

Verschillende aan-
bieders, Duitsland

�6 % 33 % 2003 Maertins 2006; 
Knie, Canzler 
2005

Mobility,  
Zwitserland

26.3% (privé mo-
tor voertuigen in 
520 huishoudens)
5.3% (bedrijfs-
wagens bij �42 

zakelijke autodeel 
klanten)

2005 Swiss Fed-
eral Office for 
Energy 2006

Tabel 2: Onderzoeksresultaten van autobezit in huishoudens van autodeelklanten
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grond van de autodelers groene ruime en een 
speelzone voor alle bewoners van de buurt. 

Transparantie van kosten zorgt voor min-
der afgelegde kilometers

De hoge initiële kost van een personenwa-
gen vermindert gevoelig – en begrijpelijk - de 
bereidheid van autobestuurders om een meer 
geschikt vervoersalternatief te kiezen voor elke 
afzonderlijke verplaatsing. De waardevermin-
dering van een nieuwe (of zo goed als nieuwe) 
wagen wordt gezien als onvermijdelijk, wat tot 
de attitude leidt: ‘Sinds ik betaald heb voor de 
auto, moet ik deze zo vaak mogelijk gebruiken’. 
Deze houding maakt autobezitters blind voor de 
specifieke voordelen van andere vervoerswijzen 
voor bepaalde trajecten op zekere tijdstippen 
en verhindert zo een optimaal en efficiënt ge-
bruik van alle vervoersmodi.

De tarievenstructuur van autodelen is exact 
het tegenovergestelde. De prijzen doen auto-
delen perfect passen bij de milieuvriendelijke 
mobiliteitsvormen die de files doen afnemen. 
Bij autodelen zijn bijna alle kosten, naast de 
kleine maandelijkse bijdrage, direct afhankelijk 
van het gebruik van de wagen. De prijs wordt 
meestal verdeeld in een kilometertarief en een 
prijs per tijdseenheid, en deze worden in detail 
getoond op de maandelijkse afrekening van 
elke individuele rit. De transparantie van de 

kosten zorgt ervoor dat geen onnodige kilome-
ters worden gereden en de wagen wordt zelden 
zonder enig nut uitgeleend. Autodeelvoertuigen 
worden veel efficiënter gebruikt dan persoon-
lijke of zelfs huurwagens.

Autodelen wijzigt de manier van autorij-
den

Autodeelaanbieders gaan nog een stap verder 
zodat autodelen meer is dan gewoon op een 
andere wijze een voertuig instappen. Door hen 
wordt de druk op het milieu en het verkeer 
verlicht. De mobiliteitsoplossing die autode-
len biedt is in gans Europa ontworpen als een 
geïntegreerde dienst die samenwerking zoekt 
met zogenoemde ‘eco-modi’ (openbaar vervoer, 
fietsen en stappen). Dit wordt bijvoorbeeld 
aangetoond door het feit dat verschillende 
autodeelorganisaties ‘pakketprijzen’ aanbieden 
samen met openbaar vervoeraanbieders en 
kortingen geven aan openbaar vervoer abon-
nees. Deze worden meer in detail voorgesteld 
in momo factsheet nummer �.
De prijzenstructuur bij autodelen is meestal 
zo ontworpen dat het gebruik van een auto-
deelwagen minder duur is dan met een nieuwe 
eigen wagen te rijden als men minder dan 
�0.000 tot �2.000 km per jaar rijdt. Dit is enkel 
van toepassing in zoverre men niet dagelijks de 
wagen nodig heeft. Voor vele particuliere au-
todeelklanten draagt dit bij tot een rij-houding 
waarbij autodelen wordt gecombineerd met de 
‘eco-modi’ voor dagelijks vervoer.
De kostentransparantie en de bewust gekozen 
prijzenstructuur van autodelen zorgt ervoor dat 
autodelers steeds de overweging gaan maken 
welk vervoermiddel het goedkoopste is voor 
welk traject of bestemming. De sterkte van elke 
vervoerswijze wordt zo als een voordeel aan-
zien. Voor de meeste autodelers is het gebruik 
van een autodeelwagen niet hun eerste keuze 
als er andere mogelijkheden (openbaar vervoer, 
fietsen en stappen) mogelijk zijn. In tegenstel-
ling tot de privé wagen, legt autodelen ook 
aandacht op andere eco-modi en beïnvloedt ze 
de transportkeuze op een positieve manier. 
In enkele studies kan men een geleidelijke at-
titudeverandering vaststellen: Men kan klan-
tengroepen identificeren die tijdens hun eerste 
jaar opmerkelijk vaker gebruik maakten van een 
autodeelwagen. Na een bepaalde tijd leren ze 
dan toch de voordelen van andere transportmo-

Fig. 2: Nieuwe stadsontwikkeling in Freiburg-Vauban: In deze wijk zijn 
autovrije gezinnen ongelooflijk in staat om via autodelen een wagen te 
gebruiken als ze die nodig hebben; De nabijgelegen grond, voorzien voor 
wettelijk verplichte parkeerruimte wordt gebruikt als groene ruimte en 
speelzones (Bron: Willi Loose)
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gelijkheden kennen. Gesteund door de kosten-
transparantie van elke individuele autodeelrit, 
gaat de klantengroep na verloop van tijd een 
lager gebruik vertonen. Dit effect – dat bij-
draagt voor zowel het verkeer in de stad als het 
milieu en dat steeds opnieuw wordt vastgesteld 
– is gekend als de ‘Leer-curve van autodeel-
participatie’. Voor zij die sowieso slechts zelden 
een wagen gebruiken, kan autodelen worden 
gezien als een soort zekerheid tot mobiliteit, 
wat op zich bijdraagt tot hun milieuvriendelijke 
attitude tot transport en de zekerheid biedt dat 
het niet bezitten van een auto, geen beperking 
is voor mobiliteit.

Autodelen reduceert de CO2  -last, veroor-
zaakt door transport

De grotere afhankelijkheid van autodelers tot 
eco-vervoersmodi, vergeleken met niet-au-
todelers, helpt om de last op het milieu en 
het stadsverkeer te verlichten. In Zwitserland 
onderzocht een studie de impact die deze 
houding tot autorijden heeft met betrekking tot 
vervoersgerelateerde CO2 -emissies.
In de studie werden autodelers bevraagd over 
de laatste drie autodeelritten en hoe ze deze 

trajecten zouden afgelegd hebben, indien ze 
geen toegang hadden tot autodelen. Deze 
onderzoeksmethode heeft het voordeel dat ze 
heel erg precies reële ervaringen van de res-
pondenten meet in plaats van dieper te graven 
in hun geheugen. Soms antwoordden de res-
pondenten dat ze eerder het openbaar vervoer 
of een taxi hadden genomen, soms zouden 
ze eenvoudigweg de verplaatsing niet heb-
ben gemaakt. Een deel van de respondenten 
antwoordde dat ze een (andere) auto zouden 
gekocht hebben. In een complexe berekening 
werd de potentiële bijdrage aan het milieu en 
aan het vervoerssysteem van autodelen (in 
Zwitserland) berekend. 
De resultaten tonen aan dat elke actieve 
Zwitserse autodeler jaarlijks 290 kg minder 
CO2  uitstoot. Een ‘actieve’ autodeler wordt hier 
gedefinieerd als iemand die minstens één keer 
een autodeelwagen gebruikte in het jaar waarin 
de studie plaatsvond. 

Fig. 3: Autodelen, geïntegreerd in “eco-vervoerswijzen” (Bron: pixelio.
de/Danny König, Felene, Peter Herlitze; bcs)
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Meer informatie

Bundesamt für Energie (Hrsg.): Evaluation Car-Sharing. Schlussbericht. Autoren: Ueli Haefeli, Daniel 
Matti (beide Interface, Luzern), Christoph Schreyer, Markus Maibach (beide INFRAS, Zürich). Bern, 
September 2006
Carplus: Monitoring Car Clubs. First Carplus Car Club Annual Members Survey Report. Leeds, 2007
Knie, Andreas; Canzler, Weert: Die intermodalen Dienste der Bahn: Wirkungen und Potenziale neuer 
Verkehrsdienstleistungen. Gemeinsamer Schlussbericht von DB Rent und WZB. Verbundprojekt Inter-
modi – Sicherung der Anschluss- und Zugangsmobilität durch neue Angebotsbausteine im Rahmen der 
„Forschungsinitiative Schiene“. Berlin, 2005

Vrijwillige bijdrage: CO2 -compensatie 
door de operator of de autodeler

Enkele autodeelaanbieders en hun klanten gaan 
nog een stap verder door de CO2  -emissies van 
hun autodeelgebruik te compenseren door te 
investeren in klimaatprogramma’s die helpen 
om CO2  in te perken. De Zwitserse operator 
Mobility compenseert de CO2 -uitstoot van haar 
eigen werkgerelateerde ritten, en biedt haar 
klanten een vrijwillige CO2 -compensatie aan. 
Elke gereden kilometer wordt gecompenseerd 
met 2 Zwitserse cent (€ 0,013) voor ‘myclimate 
Foundation’, die haar geld aanwendt om gecer-
tificeerde klimaatprogramma’s in Zwitserland 
en ontwikkelingslanden te ondersteunen. In 
2008 bedroeg de vrijwillige CO2 -compensa-
tie 22,3% van de afgelegde kilometers. Alles 
bij elkaar werden �590 ton CO2 -emissies van 
autodeelvoertuigen gecompenseerd door een 
betaling van 202.000 Zwitserse frank (ongeveer 
€ 133.000). 
De Duitse autodeelprovider “einfach mobil’, 
die autodelen aanbiedt in Marburg, Giessen en 
Kassel, heeft haar volledige autodeelvloot sinds 

2007 CO2 -neutraal gehouden. Hier werd de 
beslissing niet overgelaten aan de individuele 
klanten, maar werd de compensatie in de stan-
daardtarieven voor autodelen ingebouwd.

Autodelen is goed voor iedereen

In deze factsheet hebben we de verschillende 
individuele impacten van autodelen analytisch 
verklaard, aan de hand van onderzoeksbevin-
dingen, zoals hierboven beschreven weten-
schappelijke studies en klantenonderzoeken uit 
enkele autodeellanden. Globaal bekeken tonen 
de onderzoeksresulaten duidelijk aan dat het 
autodelen een noemenswaardige en milieu-
vriendelijke bijdrage levert voor verkeersreduc-
tie. Autodelen, geïntegreerd in andere “eco-
modi” (openbaar vervoer, fietsen en stappen), 
kan beschouwd worden als een aangepast en 
waardig element in de stedelijke mobiliteitsmix.
Samengevat: In een vervoersaanbod dat reke-
ning houdt met de toekomst, draagt autodelen 
bij tot het algemeen welzijn.
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