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Woord vooraf
We hadden 2019 niet mooier kunnen afsluiten. We behaalden fantastische cijfers, zo las
u misschien al wel. En dat is niet zomaar.
We hebben dit jaar achter de schermen -misschien wel samen met u- hard aan ons
netwerk gewerkt. We merken meer dan ooit dat mensen bewust kiezen voor de
vrijheid die ze krijgen bij Blue-bike. De vrijheid altijd een fiets op zak te hebben. En dat
op enkele meters van waar de trein, tram of bus stopt.

Onze missie is om steden en
gemeenten bereikbaar te maken en
daardoor de leefkwaliteit in uw
regio te vergroten
We breidden in 2019 daardoor sterk uit. Op bestaande locaties, maar ook op nieuwe
locaties. We zien dat niet alleen grote steden maar ook kleinere centrumsteden en
gemeenten het erg goed doen. Die modal shift is in gang gezet en dat geeft ons nog
meer drijfkracht om Blue-bike op de kaart te zetten, en dat mag u best letterlijk nemen.
Zodat Blue-bike een oplossing voor iedereen kan zijn. Want we streven naar een
inclusieve, betaalbare en bovendien betrouwbare oplossing.
Daarnaast trachten we op alle vlakken een duurzame oplossing te zijn. Een oplossing
met een duidelijke impact op mens en klimaat. Want fietsen is niet alleen gezond, we
sparen ook autokilometers uit. En niet weinig als u weet dat 28% van onze ritten
voordien met de auto werden afgelegd. We verduurzamen bovendien onze eigen
werkprocessen en zetten stappen richting circulaire ecomomie. Zo lanceerden we dit
jaar onze eerste second-life-Blue-bike. Dat zijn oude Blue-bikes die we een nieuw leven
gaven.
Onze missie is om steden en gemeenten bereikbaar te maken en daardoor de
leefkwaliteit in uw regio te vergroten. Zo is die modal shift geen opoffering of
ideologische keuze, maar een logische overstap zonder toegevingen. Daar werken we
aan, samen met u. Ook in 2020.
Veel lees- en fietsplezier,

Bram Dousselaere
Directeur

2019 in 't kort
totaal aantal ritten per jaar
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Dat is de groei van het
aantal ritten dat we dit jaar
maakten ten opzichte van
2018. We maakten dit jaar
276 654 ritten.

Dat is de groei van het aantal
Blue-bikeleden. De teller staat
momenteel op ruim 20 000
leden.

17 225
Dat is het totaal van alle herstellingen, nazichten en onderhoudsbeurten die werden
uitgevoerd in 2019. Het onderhoud van de Blue-bikes wordt voorzien door onze 16
onderhoudspartners; Levanto, Groep Intro, Velo, Cyclo, De Fietserij, Werkmmaat, SWP
Mo Clean, De Sprong, De Fietsambassade, De Springplank, Mobiel, Ecoso 't Atelier, Pro
Velo, Eco-velo, Werkplus, Den Azalee en Aas+. Bedankt om onze Blue-bikes fietsklaar
te houden!

BLUE-BIKE

BLUE-BIKE

WWW.BLUE-BIKE.BE

PAGINA 4

Aantal ritten per maand in 2019
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Dat is het gemiddeld aantal uren van

Dat is het totaal aantal Blue-

een Blue-bikerit. Blue-bikegebruikers

bikelocaties aan het einde van 2019.

betalen een vast tarief per 24 uur.

In 2019 werden er heel wat locaties
52% van de Blue-bikeritten worden

geopend (zie p. 7-8), en werden er ook

gestart tussen 7 en 10 uur 's morgens,

heel wat fietsen bijgeplaatst zoals in

met een piek om 8 uur, respectievelijk

Tienen, alle Antwerpse locaties,

26% van de ritten wordt dan gestart.

Leuven,...
We startten het jaar met 1 452 Bluebikes. Eind 2019 hebben we 1 790 Bluebikes in de omloop.
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De motor
achter Blue-bike
Sinds 2019 is De Lijn hoofdaandeelhouder, en
daarmee ook de nieuwe motor van Blue-bike. Want
nieuwe investeringen in Blue-bike zullen het
mogelijk maken verder te innoveren en vooruit te
gaan. Samen met De Lijn werkten we daarom een
groeiplan uit tot 2023. Dat plan stelden we in maart
2019 aan de wereld voor. Wat u van ons kan
verwachten?
We verdubbelen het aantal locaties:
van 60 naar minstens 110 locaties in
2023;
we streven naar een verdubbeling
van het aantal gebruikers;
we werken naar een verdubbeling
van het aantal ritten, want dat zijn
veel minder autoverplaatsingen;
en we gaan van 1 771 naar 3 400
fietsen in 2023.

"De Lijn is een actieve promotor van
combimobiliteit én een belangrijke speler in de
keten. Ons aanbod stads- en streekvervoer maakt
deel uit van het totale mobiliteitsnetwerk. Daarbij
kijken we echter verder dan enkel bus en tram. Als
we de Vlaming zich op een duurzame manier willen
laten verplaatsen, dan moeten we inzetten op een
optimale afstemming van groene vervoermiddelen
en mobipunten. Blue-Bike is als first en last mile
oplossing een onmisbare schakel in dit geheel van
combimobiele en duurzame vervoermiddelen, en
een perfecte aanvulling op ons eigen aanbod. De
Lijn blijft in de toekomst dan ook volop inzetten op
innovatieve vervoeroplossingen en nieuwe
opportuniteiten."
Johan Van Looy, directeur strategie De Lijn

De mijlpalen
van 2019...
19 mei: 18+ jaarabonnees
krijgen een gratis
jaarabonnement van
Blue-bike.

19 februari: We openen
een nieuwe locatie in
Antwerpen-Zuid, de
derde locatie in de stad.

11 maart: We openen
onze 63ste locatie;
Izegem. Aan het station
worden 12 fietsen
geplaatst.

8 april: We breiden uit
aan één van onze
toplocaties. Leuven krijgt
extra én nieuwe fietsen
op de bestaande locatie
aan het station.
Bovendien openen we er
een tweede locatie. Aan
de achterzijde richting
Kessel-Lo worden 32
Blue-bikes geplaatst.

4 maart: We lanceren
samen met De Lijn en
minister Weyts ons
groeiplan (zie p.7) en
openen een tweede
locatie aan het station
van Gent-Sint-Pieters.
Daar komen zo'n 60
fietsen bij.

BLUE-BIKE

We stellen ons nieuwste
product voor. De Bluelockers, fietskluizen met
oplaadzone, worden
voorgesteld bij de
opening van het
mobipunt in Vilvoorde.
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24 september: Er wordt
een tweede locatie
geopend aan het station
van Brugge om de
capaciteit te verhogen.

18 oktober: Dankzij het
project van Slim naar
Antwerpen waardoor het
tarief tijdelijk €1,15 werd
in Antwerpen, boekten
we in één jaar tijd 75%
meer ritten op onze
Antwerpse locaties.

18 september: We
realiseerden onze
miljoenste rit en dat
vierden we met onze
gebruikers (p.9) tijdens de
Week van de Mobiliteit.

We geven oude Bluebikes een tweede leven.
In Brussel worden 100
second lifefietsen
ingezet. Duurzaam én
voordelig. Meer info p. 12.

De bewoners van de
Arsenaalwijk in Mechelen
kunnen Blue-bike en
andere duurzame
alternatieven een maand
lang gratis testen.
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18 september 2019

1 miljoen ritten.
Wat. Een. Feest.
Ontmoet Goedele. Sinds kort niet "zomaar" een
Blue-bikegebruiker, maar de miljoensteritmaker!
Want sinds de start van Blue-bike in 2011,
maakten we ondertussen maar liefst één miljoen
ritten. En dat werd gevierd. Goedele werd in
Mechelen in de bloemetjes gezet in het bijzijn
van

schepen

van

mobiliteit

Alexander

Vandersmissen en Didier Reynaert van onze
partner Ethias.

Goedele is natuurlijk niet de enige die we
moesten bedanken, want één miljoen ritten, die
fietst u niet alleen. Daarom fietsten alle leden de
eerste 24 uur gratis op 18 september. Helden in
onze ogen, want zij brengen de modal shift elke
dag in praktijk. Leden die op 18 steptember aan
de automaat in Mechelen passeerden kregen
daarbovenop een heerlijke vegan cupcake mee.
Wij tellen ondertussen af naar het volgende
miljoen ritten!

De impact van Blue-bike
Wist u dat 28% van de Blue-bikeritten voor de komst van Blue-bike met de
wagen werd gemaakt? Daarvan werd 6% met de wagen in de last-mile
gemaakt -zoals een ophaling aan het treinstation- en 22% van de ritten werd
voordien volledig met de wagen gemaakt. Dat zijn dus heel wat minder
autoverplaatsingen sinds de komst van Blue-bike. In 2019 konden we zo 77 463
autoritten uitsparen.

BLUE-BIKE
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beschikbaarheid in 2019
99%

Over alle locaties heen heeft de Blue-bikegebruiker 99% van de
tijd een Blue-bike ter beschikking. Hoe we dit meten? Wanneer
een automaat langer dan 15 minuten geen fiets beschikbaar
heeft, wordt een automaat als 'leeg' beschouwd. We behaalden in
2019 een beschikbaarheid van 99%.

Waarom geen 100% beschikbaarheid?
In een ideale wereld bieden we een permanente beschikbaarheid van Blue-bikes
aan onze gebruikers aan. Op sommige locaties halen we die 100% beschikbaarheid
ook, maar enkele locaties hebben meer nood aan extra fietsen dan anderen. Zo
halen we in Mechelen Nekkerspoel een beschikbaarheid van 94%, de laagste
beschikbaarheidsgarantie onder verschillende locaties.
We volgen die beschikbaarheid dagelijks op om ervoor te zorgen 100%
beschikbaarheid te evenaren. Toch blijft dit een moeilijke oefening, want er zijn altijd
factoren die we moeilijker kunnen beïnvloeden, zoals evenementen, maar ook de
vraag naar extra stallingsplaatsen die beantwoord moet worden.

Een nieuwe motor voor Blue-bike
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Met Leuven op kop, zijn dit de 5 locaties
waar het meeste ritten werden gemaakt in
2019. In Leuven (Tiensevest) werden er in
totaal maar liefst 25 853 ritten gemaakt.
Het totaal aantal ritten van onze "big five" is
verantwoordelijk voor 39% van het totaal
van de ritten van 2019.
Sterke stijgers zijn de locaties Heist-op-denBerg (104% groei), Namen (77%), Tienen
(74%), Waregem (71%) en AntwerpenBerchem (64%).

The big 5
Station Leuven (Tiensevest)
Gent-St.-Pieters (St. Denijs)
Station Brugge
Station Deinze
Station Mechelen

210 003 ritten
Dat is het totaal van de ritten die gemaakt werden met een tussenkomst van de
Vlaamse overheid en steden en gemeenten. Hierdoor wordt het rittarief op de
meeste locaties 1,15 euro per rit van 24 uur in plaats van het standaardtarief 3,15
euro, of 0 euro per 24 uur. Het verminderde tarief is van toepassing op 53 van de
63 locaties.
Per gemaakte rit leggen zowel de Vlaamse overheid als de stad of gemeente in
kwestie 1 euro bij. Die korting wordt steeds rechtstreeks verrekend aan de
eindgebruiker.

Blue-bike 2.0

In 2019 gaven we oude fietsen een nieuw leven. Afgedankte Blue-bikes werden
opgelapt, kregen waar nodig nieuwe onderdelen en een extra verflaag. Het
vernieuwen van oude fietsen is niet alleen duurzamer dan de aankoop van nieuwe
Blue-bikes, het is ook voordeliger voor Blue-mobility én voor de eindgebruiker.
“De aankoop van een nieuwe fiets is duur. We proberen bij Blue-bike steeds zo
prijsefficiënt mogelijk te zijn, want alleen op die manier kunnen we aan onze
gebruiker het laagst mogelijke tarief aanbieden. Bovendien blijft er op die manier
ruimte om te investeren in andere zaken zoals in de digitalisering van onze
fietsvloot”, aldus directeur Bram Dousselaere.
De eerste 95 refurbised Blue-bikes staan al klaar voor gebruik. Momenteel worden
alle second lifefietsen ingezet in Brussel. Daar was de nood hoog; vooral fietsen van
de eerste generatie stonden in Brussel en die hebben al veel ritten op hun teller
staan. In totaal kon 42% van de onderdelen gerecupereerd worden.
Ook voor onze onderhoudspartner
Velovisie was het een nieuw project.
"Bij Velovisie, een initiatief van De
Springplank vzw, geloven we in een
duurzame mobiele samenleving.
Het second lifeproefproject van
Blue-bike was dan ook voor ons een
mooie maar niet altijd gemakkelijke
oefening in duurzaam en circulair
denken. Zo hebben we in eerste
instantie onze tanden stukgebeten
op de vastgeroeste moeren en
bouten van de fietsen die aan de
kust gebruikt werden. We zijn er
echter in geslaagd om heel wat
onderdelen schoon te maken en te
recupereren. Met vers gelakte
kaders en een mix van nieuwe en
oude onderdelen stoomden wij in
verschillende fases maar liefst 95
second lifefietsen in elkaar", aldus
Jan Schildermans, teamleider bij
Velovisie Hasselt.

Je herkent de second
lifefietsen aan het groene
logo midden op het frame.
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Blue-bike, da's ook
verzekerd zijn onderweg
Blue-bike, dat is meer dan een deelfiets alleen, want elke Blue-bikegebruiker is tijdens
zijn Blue-bikerit voorzien van een bijstandsverzekering van onze partner Ethias en dat
is uniek bij deelfietsystemen. Zo besparen we onze klanten bij een ongeval of defect
onderweg heel wat last.
Ethias engageert zich voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar
duurzame mobiliteit deel van uitmaakt.
Indien een Blue-bikeklant minstens 1,5 kilometer van het Blue-bikepunt verwijderd is,
kan hij gebruikmaken van de gratis Blue-bikebijstand van Ethias. Deze verzekering
dekt de Blue-bike bij een ongeval of een mechanisch defect. Op die manier willen we
niet alleen een Blue-bike aanbieden aan onze gebruikers, maar willen we hen ook
zorgeloos op pad kunnen sturen.
Meer info www.blue-bike.be/ethiasbijstand

"Ethias bestaat al 100 jaar als nummer één verzekeraar en blijft innoveren. Met het oog
op een duurzame toekomst maakt zowel maatschappelijk verantwoord ondernemen
als mobiliteit deel uit van de strategie van Ethias. Die inzet resulteert onder meer in de
verzekering Bike & More voor niet-gemotoriseerde voertuigen, product van het jaar
2019. De samenwerking met Blue-bike is daarom niet meer dan een logische keuze.
Inmiddels is Ethias al zes jaar trotse partner van dit project en vertrekken we in 2020
opnieuw als tandem voor minstens drie jaar.”
Ethias
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Altijd een fiets op zak.
www.blue-bike.be

info@blue-bike.be

Met dank aan onze partners,

en alle steden en gemeenten die hun schouders mee onder Blue-bike zetten.

