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Belgen leggen 60 % minder kilometers af in april
2020
De gezondheidsmaatregelen die genomen zijn door de overheden om de risico’s van de COVID-19-epidemie te beperken hebben
tot een forse daling geleid van de transportvraag in België. Die daling heeft verschillende oorzaken die gaan van aanzienlijke
beperkingen op de individuele verplaatsingen tot de onrechtstreekse impact via de economie. Tijdens de strikte lockdown van
april 2020 wordt het aantal afgelegde kilometers door personen (reizigerskilometers of rkm) 60 % lager geschat dan tijdens een
normale aprilmaand. De geraamde daling is minder groot voor het goederenvervoer, waarvoor ongeveer een derde van het
normale aantal tonkilometers (tkm) afgelegd in België niet werd gerealiseerd. Tijdens de maand mei zorgde de geleidelijke
versoepeling van de maatregelen ervoor dat de verplaatsingen opnieuw toenamen, met een kleinere daling van de afgelegde
afstanden: -37 % rkm voor het personenvervoer en -20 % tkm voor het goederenvervoer ten opzichte van een normale
meimaand.
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Bron: PLANET-model (FPB).
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... terwijl de impact van telewerk minder groot is.
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Belangrijkste resultaten van de impact van COVID-19 op de transportvraag
in april en mei 2020
Relatief verschil ten opzichte van een normale maand
April
Mei
Reizigers (Rkm)
Totaal
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Motief
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Overige
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-32%
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Wagen, motor
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Bus, tram, metro
Actieve modi (te voet, fiets)
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-70%
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-47%
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Bron: PLANET-model (FPB).

Lessen voor de toekomst
De periode van lockdown in april en mei 2020 is door de
omvang van de gevolgen op mobiliteit en vervoer, een
belangrijke casestudy waaruit tal van nuttige lessen kunnen
worden getrokken voor de uitbouw van het transportbeleid.
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telewerken moeten realistisch worden afgestemd op de
ervaring van april 2020. Het vooruitzicht dat het collectief
vervoer blijvend aan aantrekkelijkheid verliest door het
aantal mensen dat het samenbrengt, en mogelijke
capaciteitsverminderingen in verband met preventieve
gezondheidsmaatregelen, moeten ook worden opgenomen
in de modal-shift-doelstellingen. Als met die elementen
rekening wordt gehouden, zullen de beoogde maatregelen
om congestie en emissies door transport voor onze
samenleving in de toekomst te verlichten, geloofwaardig
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blijven.

