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Autodelen kan ook in kleinere steden

Autodelen in kleinere steden en gemeenten 
valt doorgaans enkel te regelen door vrijwil-
ligers. 

Waar	we	niet	omheen	kunnen,	is	dat	de	omstan-
digheden	in	kleinere	steden	inderdaad	uitdagender	
zijn.	De	concentratie	van	mensen	die	bereid	zijn	
hun	mobiliteit	te	regelen	zonder	privé-wagens	maar	
met	gedeelde	voertuigen,	ligt	lager.	De	dichtheid	
van	potentiële	autodelers	is	dat	onvermijdelijk	ook.	
En	minder	autodeelwagens	zorgen	dan	weer	voor	
een	lagere	boekingskans,	aangezien	boekingsaanv-
ragen	niet	zo	gemakkelijk	verdeeld	kunnen	worden	
over	het	beperkte	aantal	beschikbare	auto’s,	
wanneer	de	algemene	vraag	het	hoogst	is.	Minder	
auto’s	heeft	verder	tot	gevolg	dat	het	economisch	
niet	haalbaar	is	om	voltijdse	werknemers	in	dienst	
te	hebben.	
Kleinere	steden	die	niet	door	professionele	auto-
deelaanbieders	uit	de	nabijgelegen	grotere	steden	
bediend	kunnen	worden	(anders	dus	dan	in	Hanno-
ver,	Karlsruhe	en	Rhein-Neckar	waar	men	wel	op	
verschillende	‘Stadtmobilafdelingen’	kan	rekenen)	
zijn	aangewezen	op	vrijwilligersverenigingen.	Het	
hangt	dus	van	de	individuele	mensen	of	groepen	
van	gelijkgestemden	af,	of	zo’n	dienst	tot	stand	
komt.	Zoals	zo	vaak	hangt	het	succes	van	een	
dergelijk	vrijwillig	initiatief	af	van	de	vindingrijkheid	
en	het	engagement	van	de	individuele	“doeners”.	
Toch	tonen	geslaagde	voorbeelden	aan	dat	auto-
deelparticipatie	in	kleinere	steden	en	gemeenten	
even	goed,	zoniet	beter	kan	scoren	dan	in	grotere	
steden,	als	we	rekening	houden	met	het	verschil	in	
bevolkingsaantallen.
Het	lokale	bestuur	van	dergelijke	kleine	steden	en	
gemeenten	kan	heel	wat	maatregelen	treffen	om	

Fig.	1:	Gedeeltelijke	kaart	van	autodeeldiensten	in	
Duitsland.	Autodelen	in	de	omgeving	van	Mannheim,	
Karlsruhe	en	Frankfürt	gebeurt	in	samenwerking	met	de	
autodeellevaranciers	van	deze	steden	(Bron:	http://
www.carsharing.de)

Georganiseerd	autodelen	wordt	algemeen	aanvaard	als	een	vervoersmogelijkheid	in	grotere	
steden. Deze fi che toont met verschillende Europese voorbeelden aan dat het ook mogelijk is om 
autodelen	te	organiseren	in	kleinere	steden	en	gemeenten	met	een	aanvaardbaar	bedieningspeil.	
In	Zwitserland	zijn	er	410	plaatsen	die	bediend	worden	door	de	autodeelaanbieder	Mobility.	Noch-
tans	tellen	enkel	de	steden	Zurich,	Geneve,	Basel,	Bern	en	Lausanne	meer	dan	100,000	inwoners.	
Vier	andere	steden	(Winterthur,	St.Gallen,	Luzern	en	Lugano)	hebben	tussen	de	50,000	en	de	
100,000	inwoners,	en	verder	zijn	er	nog	�4	steden	met	tussen	de	�0,000	en	de	50,000	inwoners.	
De	meerderheid	van	de	locaties	met	een	uitstekende	autodeelservice	beschikt	dus	telkens	over	
minder	dan	�0,000	inwoners.	
In	Duitsland	worden	er	166	steden	en	gemeenten	met	minder	dan	50,000	inwoners	bediend	door	
autodeelaanbieders	en	zijn	er	78	gemeenten	met	zelfs	minder	dan	�0,000	inwoners	(situatie	rond	
midden	�008).

de	opstart	en	uitbouw	van	autodeelinitiatieven	te	
ondersteunen:
•	 Ze	kunnen	een	professionele	klant	worden	van	

de	autodeeldienst	en	er	een	beroep	op	doen	
voor	hun	werkgebonden	verplaatsingen

•	 Ze	kunnen	het	economische	risico	van	op-
startende	autodeelaanbieders	opvangen	door	
(eventueel	voor	een	vooraf	bepaalde	termijn)	
een	minimaal	gebruik	van	de	autodeelwagens	te	
garanderen



�	 Juni	�009		 www.momo-cs.eu

Autodelen fact sheet nr. 9Autodelen kan ook  
in kleinere steden

•	 Ze	kunnen	hun	communicatiekanalen	ter	be-
schikking	stellen	voor	de	promotie	van	plaatseli-
jke	autodeelmogelijkheden

Voorbeeld: Vaterstetten nabij München 
(Duitsland)

In	de	gemeente	Vaterstetten	ten	oosten	van	
München	(�1,000	inwoners),	werd	er	in	199�	een	
autodeeldienst	opgericht	die	sindsdien	een	gestage	
groei	kende.	Begin	�009	telde	de	dienst	90	particu-
liere	en	4	professionele	klanten	(met	in	totaal	175	
deelnemende	chauffeurs)	voor	haar	7	autodeelwa-
gens.	De	autodeelleverancier,	Vaterstettener	Auto-
Teiler	e.V.,	heeft	een	vzw-structuur,	kan	terugvallen	
op	een	goede	organisatie	en	heeft	nauwe	banden	
met	het	lokale	bestuur.	Het	werk	dat	de	vloot	

van	zeven	voertuigen	met	zich	meebrengt,	is	te	
bescheiden	om	er	een	voltijds	medewerker	voor	in	
dienst	te	nemen.	Al	het	werk	gebeurt	op	vrijwillige	
basis	en	wordt	verdeeld	over	de	leden	van	de	au-
todeelorganisatie.	Een	derde	van	het	ledenbestand	
doet	zo	minstens	1	taak.
De	autodelers	van	Vaterstetten	doen	meer	dan	
alleen	het	organiseren	van	hun	vereniging.	Ze	
zien	zichzelf	ook	als	“ontwikkelingsondersteuners”	
voor	al	wie	geïnteresseerd	is	om	een	autodeelin-
itiatief	op	te	starten	in	andere	kleine	steden	en	
gemeenten.	Klaus	Brendl,	voorzitter	van	Vaters-
tettener	Auto-Teiler	e.V.	en	bestuurslid	van	Bun-
desverband	CarSharing	(bcs	–	de	Duitse	Nationale	
Koepel	van	Autodeelorganisaties),	heeft	al	talloze	
groepjes	starters	bijgestaan	met	gratis	advies	en	
lag	aan	de	wieg	van	heel	wat	autodeelorganisaties.	

Technisch	onderlegde	verenigingsleden	hebben	een	
aantal	hulpmiddelen	ontwikkeld	voor	het	autodeel-
systeem,	zoals	een	elektronisch	boekingssysteem	
met	automatische	gegevensverwerking	en	een	
goedkoop	en	speciaal	voor	kleinere	organisaties	
ontwikkeld	toegangssysteem	voor	autodeelwagens.	
Deze	systemen	werden	tegen	betaling	ook	aan	
andere	kleine	organisaties	doorgegeven.	

Voorbeeld: Albertslund in Denemarken

Albertslund	Delebil,	de	autodeelaanbieder	van	
de	ongeveer	�8,000	inwoners	tellende	gemeente	
Albertslund,	14	km	ten	westen	van	Kopenhagen,	
ging	in	juli	�000	van	start	met	één	auto	en	zeven	
leden.	Sindsdien	is	de	vereniging	uitgegroeid	tot	
een	heuse	vzw	met	19	voertuigen,	die	gedeeld	
worden	door	111	leden.	Al	het	werk	gebeurt	op	vri-
jwillige	basis.	In	samenwerking	met	andere	Deense	
autodeelaanbieders,	heeft	Albertslund	Delebil	een	
eigen	boekingssysteem	ontwikkeld.	

Voorbeeld: Moorcar in Groot-Brittannië

In	�00�	richtten	zes	leden	samen	de	autodeelvere-
niging	Moorcar	op	in	Ashburn	in	Engeland.	Vandaag	
telt	de	vereniging	zeven	voertuigen	verspreid	
over	vier	kleine	steden	in	het	zuidelijke	deel	van	
Dartmoor.	Het	gebied	bestrijkt	zo’n	800	vierkante	
kilometer	en	is	typisch	Engels	plattelandsgebied.	
Zeven	jaar	na	de	oprichting,	hebben	zo’n	55	parti-
culieren	en	één	professioneel	lid	zich	aangesloten.	
Alle	55	leden	verklaren	dat	ze	hun	privé-wagen	van	
de	hand	deden	als	gevolg	van	hun	participatie	in	
autodelen.	
De	organisatie	van	Dartmoor	National	Park	heeft	
een	lopende	boeking	tijdens	de	kantooruren.
De	oprichters	zijn	er	trots	op	dat	ze	met	Moorcar	
als	eersten	een	autodeeldienst	hebben	ontwikkeld	

Fig.	�:	Een	voor	autodelen	gereserveerde	parkeerplaats	(in	Vaterstetten)	
op	een	centraal	parkeerterrein	van	de	gemeente	(Bron:	Willi	Loose,	bcs)

Fig.	3:	De	vloot	van	de	autodeelvereniging	Moorcar	groeide	op	zeven	jaar	
tijd	uit	tot	zeven	auto’s	(Bron:	Moorcar)
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op	het	platteland,	die	bovendien	blijft	groeien.	
Op	verzoek	staan	ze	klaar	om	andere	groepen	in	
de	omgeving	te	ondersteunen	bij	de	opstart	van	
nieuwe	autodeelinitiatieven.

Het Zwitserse voorbeeld – bijna-professio-
nele autodeeldienstverlening op het platte-
land

Zoals	we	hierboven	al	aanhaalden,	wordt	autodelen	
in	Zwitserland	voorzien	in	heel	wat	streken	met	
minder	dan	�0,000	inwoners.	Daarbij	zitten	een	
aantal	gemeenten	die	moeilijk	te	bereiken	zijn	
vanuit	de	grotere	steden.	Hoe	krijgt	Mobility	dit	
voor	elkaar?
Het zou te onefficiënt en duur zijn om in deze stre-
ken	autodeelwagens	te	laten	onderhouden	en	te	
bedienen	door	de	technici	die	Mobility	in	loondienst	
heeft	–	wat	wel	het	geval	is	in	de	grotere	gebieden.	
Dan	zouden	ze	immers	talloze	kilometers	moeten	
overbruggen	om	bij	de	voertuigen	te	geraken.	In	
plaats	daarvan	krijgen	plaatselijke	onderhoudstech-

nici	een	deeltijds	contract	–	tegen	een	bescheiden	
loon	om	de	kosten	te	dekken	–	waarvoor	ze	dan	
voor	een	langere	tijd	de	autodeelwagens	nakijken,	
wassen	en	in	het	algemeen	onderhouden.	Deze	
losse	medewerkers	zijn	allen	lid	van	een	coöpera-
tieve	en	ontvangen,	zoals	door	de	Zwitserse	wet	
bepaald,	een	belastingsvoordeel	voor	het	uitvoeren	
van	hun	taak.	
De	overige	diensten	die	Mobility	biedt,	kunnen	
geregeld	worden	via	het	internet	of	het	�4-uur-
per-dag	bereikbare	callcenter,	wat	inhoudt	dat	de	
klantendienst	zowel	voor	de	plattelandsklanten	
als	de	stadsklanten	eenzelfde	werking	heeft.	Door	
een	samenwerkingsverband	met	de	Zwitserse	
postdienst,	is	het	voor	iedereen	mogelijk	zich	in	te	
schrijven	voor	Mobility	Car-Sharing	via	de	postkan-
toren	verspreid	over	het	hele	land	–	wat	leidt	tot	
een	nationaal	autodeelaanbod.						

Fig.	4:	Kaart	
van	Mobil-
ity	Car-Sharing	
standplaatsen	in	
Zwitserland	(de	
situatie	op	het	
eind	van	�007;	
de	situatie	in	de	
lente	van	�009,	
er	bestaan	
intussen	meer	
dan	1,100	
standplaatsen)		
(Bron:	Mobility	
Coöperative)	
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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.

Gesponsord	door:

Meer informatie: 

Vaterstettener	Auto-Teiler	e.V.:	http://www.carsharing-vaterstetten.de/	(in	German)
Moorcar,	Engeland:	http://www.moorcar.co.uk/	(in	het	Engels)
Albertslund	Delebil:	http://www.albertslund-delebil.dk/	(in	het	Deens)
Mobility	Cooperative,	Zwitserland:	http://www.mobility.ch/	(in	het	Duits,	Frans	en	Engels)
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