
De Mobility Visits die hieronder worden voorgesteld zijn voornamelijk bestemd voor 

personen wiens voertuig geimpacteerd is door de Low Emission Zone (LEZ).

Mobility Visit
Mobility Visit is een ontdekkingstocht rond mobiliteit, met als doel de evolutie van het

vervoersaanbod te begrijpen en de nieuwe lokale mobiliteitsdiensten van Brussel op een

praktische manier te testen.



Een multimodale ervaring

De Mobility Visit is een eenvoudige en efficiënte manier om nieuwe vervoermiddelen te

ontdekken en in de praktijk te testen.   

Experten tot uw beschikking

De Mobility Visit wordt geleid door mobiliteitsspecialisten die multimodaliteit heel goed

beheren en die uw vragen concreet kunnen beantwoorden.

Toegankelijke rondleidingen

Rondleidingen van 2u30 in groepen van maximaal 15 personen, toegankelijk vanuit

verschillende locaties in Brussel.

Gebruiksvriendelijk parcours

Beperkte afstanden om iedereen te kunnen verwelkomen, ook mensen met een beperkte

mobiliteit. 

Volledig gratis sessies

Alle kosten voor het testen van de diensten worden door de organisatoren gedragen. 

Concept



E-steps Deelfietsen Deelwagens

Openbaar vervoer Navigatie-appsTrein

In kleine groepjes en begeleid door onze expert schakelt u van de ene vervoerswijze naar de andere 

en in een paar uur tijd ontdekt u in de praktijk alle manieren om u te verplaatsen !

Activiteiten

Deelscooters

VTC/Taxi 



 
 

Ontvangst

Presentatie en uitwisseling met de deelnemers over hun mobiliteitspraktijken en hun

behoeftes.

Mobiliteit in het algemeen

Inleiding tot de grote tendensen in het Brussels Gewest en het nieuw gewestelijk

mobiliteitsplan Good Move in het bijzonder.

Testen van elektrische steps en fietsen

Een zachte kennismaking in alle veiligheid, buiten het verkeer, voor zij die het willen.

Daarna worden de gedeelde diensten getest indien beschikbaar.

Openbaar vervoernetwerk

Inleiding tot de grote tendensen van de openbaar vervoermaatschappijen. Specifieke

focus op de complementariteit van het S-netwerk van de NMBS met het MIVB-netwerk.  

Verloop



 
 

Deelwagens

Het verschil begrijpen tussen systemen met stations en free-floatingwagens. Boeking en

testen van de beschibare diensten. 

Taxidiensten

De verschillende beschikbare diensten en hoe ze gebruikt kunnen worden.

Navigatie-apps

Testen van de apps die toelaten om de verschillende mobiliteitsdiensten te gebruiken.  

Diensten ter beschikking van PBM

Presentatie van de verschillende ondersteuningssystemen voor personen met beperkte

mobiliteit in functie van het aanwezig publiek. 

Verloop



Agenda

Verschillende datums per maand, in het Frans of in het Nederlands.

Verschillende startpunten

Vanuit De Brouckère, Bockstael, het Weststation, Flagey of Meiser.

Maximaal 2 uur 30

Compacte sessie om de essentie te leren.

Verschillende tijdstippen

Met sessies tijdens de middag, 's avonds of tijdens het week-end.

Kledij / Uitrusting

Geen specifiek materiaal is nodig. Comfortabele en waterdichte kledij en schoen

zijn aangeraden. 

Zich inschrijven

In de praktijk

https://calendly.com/mobility-visit-lez-nl


Inschrijvingen

Inschrijvingen worden bij voorkeur gedaan via dit adres

https://calendly.com/mobility-visit-lez-nl

Maar indien nodig kunt u ook contact met ons opnemen via mail of telefoon:

mobilitycoach@environnement.brussels

+32 495 21 90 20

https://calendly.com/mobility-visit-lez-nl
mailto:mobilitycoach@environnement.brussels

