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Nu ook elektrische deelfietsen in
Kortrijk
Deelmobiliteit in Kortrijk in de lift: SMOVE.CITY, Donkey Republic,
Blue Bike, Cambio, ... zorgen voor vernieuwende deelmobiliteit in
Kortrijk

Het delen van verschillende mobiliteitsvormen maakt voor meer en meer mensen in Kortrijk een

onderdeel uit van de dagelijkse vervoersbewegingen. Kortrijk ondersteunt dit en faciliteert

verschillende vormen van deelmobiliteit. Sinds kort is er ook de opstart van een nieuw proefproject

met elektrische deelfietsen.

Nieuw proefproject: elektrische deelfietsen van SMOVE.CITY
Zopas werd in Kortrijk een proefproject opgezet met het lokale bedrijf SMOVE.CITY uit Bissegem die

elektrische fietsen beschikbaar stelt via een deelfietssysteem. Daarbij wordt een vloot van 50 elektrische

fietsen voorzien in Kortrijk en deelgemeenten. Ideaal voor grotere of las�gere afstanden of wie zijn

zinnen gezet hee� op een minder intensieve fietstrip. Via een app kan de fiets zeer eenvoudig gehuurd

worden. Bestaande fietsenstallingen in de stad doen dienst als vaste ‘hubs’ waar de fietsen kunnen

opgepikt en terug afgezet worden. Per rit betaalt de gebruiker €0,35/minuut. Een abonnementsformule

is ook mogelijk waarbij de gebruiker maandelijks €10 of €30 betaalt en daarbij respec�evelijk 20 of 60

minuten gra�s rijdt en daarna slechts €0,25 per minuut betaalt.
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De herverdeling gebeurt door een combina�e van incen�ves en lokale herverdelers. Er worden namelijk

kor�ngen aangeboden voor een rit naar een zone waar weinig tot geen elektrische fietsen staan. Het

pla�orm genereert eveneens mobiliteitsdata die input en informa�e aanlevert om het mobiliteitsbeleid

af te stemmen op de noden van de fietsers. Het proefproject duurt zes maanden en loopt tot 01 mei

2022.

Op dit ogenblik loopt een promo�e waarbij de eerste 5 minuten gebruik van de elektrische fiets gra�s

zijn. Meer informa�e omtrent het elektrische deelfietsenstyeem kan je terugvinden op

h�ps://smove.city/kortrijk/

Dit proefproject met elektrische fietsen is nog een toevoeging aan het reeds
ruime aanbod van deelmobiliteit in onze stad. Delen wint aan belang op het
vlak van mobiliteit. Deze elektrische fietsen zijn zeer comfortabel in gebruik en
zullen wellicht een groot succes worden. Zowel de Kortrijkzanen als de vele
bezoekers van onze stad kunnen er gebruik van maken. 
— Axel Weydts, schepen van Mobiliteit
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Kortrijk heeft een goede weginfrastructuur voor fietsers en de stad blijft hier
verder in investeren. Kortrijk vormt een ideale locatie voor dit proefproject
gezien de ambities en verwezenlijkingen op vlak van duurzame mobiliteit. We
zien duidelijk potentieel voor een nieuw elektrisch deelfietsensysteem. Dit
vertaalt zich in een goeie start waarbij nu al 200 unieke (en actieve) gebruikers
hebben ingetekend in het deelfietsensysteem en gebruik maken van de
elektrische fietsen. 
— Constan�n Vermoere, SMOVE.CITY

Deelfietsen: Blue Bike en Donkey Republic
Blue Bike, het succesvolle deelfietsensysteem van o.a. NMBS en De Lijn kende in 2021 nog een gebruik

van in totaal 7.558 ri�en en tekende een s�jging van 971 naar 1.100 unieke gebruikers in Kortrijk. De

herkenbare blauwe stadsfietsen zijn terug te vinden aan het sta�on kant Minister Tacklaan en blijven een

ideale oplossing om korte afstanden te overbruggen tussen het sta�on en de eindbestemming. Door de

tussenkomst van de stad en de Vlaamse Overheid betaal je slechts €1 per rit van 24 uur. Een

jaarabonnement kost €10.
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Het andere deelfietsensysteem in Kortrijk, Donkey Republic is sinds juni 2020 ac�ef op Kortrijks

grondgebied. Er werden reeds 24.385 verplaatsingen met de typische oranje fietsen gemaakt sinds de

200 fietsen in Kortrijk aanwezig zijn.  Bij deelfietssystemen is er een tendens dat de fietsen zich telkens

naar de rand van het grondgebied verplaatsen en moeilijk hun weg terugvinden naar het centrum van

Kortrijk waar de nood het hoogst is. Om de fietsen sneller terug beschikbaar te stellen in het centrum zal

Donkey Republic voor het Kortrijks grondgebied een nieuwe shepard aanstellen die full�me de fietsen zal

herverdelen in Kortrijk. Het eerste kwar�er op de oranje Donkey Republicfiets kost je €0,50, indien je

meer dan een half uur rijdt kost dit je 1 euro.

Meer informa�e over deze deelfietssytemen kan je terugvinden op h�ps://www.kortrijk.be/deelfietsen

Elektrische deelsteps: BIRD
Na een �jdje uit het Kortrijkse straatbeeld te zijn verdwenen zijn de deelsteps sinds juni 2021 volop terug

aanwezig en in gebruik. In Kortrijk zijn er een 100-tal elektrische steps van BIRD beschikbaar. In totaal

werden in de periode van 15 juni tot 15 december al 31.226 ritjes gemaakt met een gemiddelde afstand

van 2,05 km. Dit betekent dat er gemiddeld wekelijks 1.301 keer gebruik gemaakt werd van een step.

Binnen het gebied van de R8 en ’t Hoge kan de step overal opgepikt en geparkeerd worden. In de

deelgemeenten buiten de R8 dient de step op een specifieke loca�e opgepikt en achtergelaten te

worden. Standaard betaal je 1 euro om de step te ontgrendelen. Daarna betaal je per minuut €0,25.

Meer informa�e over de elektrische deelsteps vind je op h�ps://www.bird.co/#bird-three

Autodelen in Kortrijk
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In Kortrijk zijn 16 wagens aanwezig van het autodeelsysteem Cambio, dit op 5 vaste loca�es verspreid in

Kortrijk. Twee daarvan zijn elektrische wagens. In 2021 werden met de vijf auto’s samen 3.302 ri�en

gereden. Van een 10-tal deelwagens in 2018-2019 is het aanbod gestegen tot 16 deelwagens in het

najaar van 2021, waarvan 3 elektrische auto’s. Het systeem kende in 2021 478 gebruikers die in het

afgelopen jaar een totaal van 205.064 km bij elkaar reden. De gemiddelde afstand bedraagt 62 km per

rit. Meer info omtrent dit autodeelsysteem: www.cambio.be

Het autodelen groeit! Ook andere systemen worden door Kortrijkzanen gebruikt. Systemen zoals Dégage.

Dat is een par�culier autodeelsysteem. Daarin deel je voertuigen met je buren. Indien interesse in

par�culier autodelen kan je voor meer info sturen naar kortrijk@degage.be
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Het is duidelijk dat delen in de lift zit. En daar zijn we heel tevreden mee. Waar
mogelijk zullen we de komende maanden en jaren het aanbod nog uitbreiden,
samen met onze partners. 
— Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

https://pers.kortrijk.be/images/414137

