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ANTWERPEN
Alle deelsystemen voor mobiliteit zien aantal gebruikers na lockdown weer stijgen
Mischa Bludts

Een paar keer Congo

V

rijdag opent in het Museum aan de Stroom 100 x
Congo, een tentoonstelling met Congolese
kunstwerken die de stad Antwerpen honderd jaar
geleden verwierf. Een en ander werd door de vorige
eigenaars niet altijd even netjes aangekocht, een gegeven
dat in de expo wordt aangekaart. Ook de symboliek achter
de werken en hoe de blanken in Congo de inheemse
bevolking (en zij ons, de mundele) zagen, komen aan bod.
Na de veroveringstocht van Stanley werd Congo het
persoonlijke erf van Leopold II. Onze tweede koning zag
zijn werk niet, zoals destijds in de propaganda werd
verkondigd, als een beschavingsmissie en het verdrijven
van de slavenhandelaars. Hij was vooral geïnteresseerd in
het lucratieve aspect: ivoor, rubber en het verdrijven van
zijn concurrenten uit Oost-Afrika. Een gegeven waar niet
alleen onze haven – de toegangspoort tot Congo – maar
ook heel wat Antwerpenaren een cruciale rol in speelden.
Sommigen raakten al snel geboeid door Congolese kunst,
met name sculpturen uit hout en ivoor. Er werden hele
verzamelingen aangelegd en zo kwam een uitgebreide
collectie in 1920 in het bezit van de stad, waarvan honderd
pronkstukken u vanaf 2 oktober dus in het MAS kan gaan
bekijken.
Ook later brachten Antwerpse kolonialen kunst uit de regio
naar huis, omdat ze het oprecht mooi vonden of omdat het
gewoon een leuk souvenir was. Soms waren de
nabestaanden niet zo onder de indruk van hun erfenis en
belandde een en ander ergens ten velde. Zo kwamen een
paar werkjes uit Centraal-Afrika uiteindelijk in mijn bureau
terecht. Zo kijk ik nu niet alleen naar een missienegertje
(zo’n beeldje waar men destijds bij de kruidenier een
centje instak en dat dan dankbaar met zijn hoofd knikte),
maar ook naar schilderijen, tekeningen en foto’s uit onze
voormalige kolonie.
Mijn pronkstuk is een fraai – en opvallend zwaar –
borstbeeld uit tropisch hout van een man met een fallus
rond zijn nek. Ik kreeg het werk een paar jaar geleden in
een tweedehandswinkel
in Vosselaar zowat
cadeau. Het werd in 1963
gemaakt door Matula
Gaston Kimayunu uit
Madimba. Ik ben geen
kenner, maar Gaston
heeft echt karakter en
bijna een ziel. Soms
praat ik even met hem,
terwijl ik mijn koffie
drink en de katten jaloers
toekijken.
Hoe je van een
provinciestadje in Congo
in de Kempen belandde
is me een raadsel, maar
ik ben blij dat je nu in
Borgerhout woont,
Gaston.
Gaston. FOTO RR

ANTWERPEN
Huisvestingsmaatschappij verbetert liftenservice

Woonhaven krijgt goed
rapport van commissie
Sociale huisvestingsmaatschappij
Woonhaven krijgt een positief
rapport van de Vlaamse visitatiecommissie.
“Het gevolg van onze inspanningen de afgelopen jaren”, zegt
Woonhaven-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). Voor de doelstellingen, kreeg Woonhaven van de
commissie het label goed. Voor
het financieel beheer en de communicatie met de huurders kreeg
de maatschappij zelfs een zeer
goed. “We leverden heel wat inspanningen om de leefbaarheid,

ook financieel, te verbeteren. In
2014 scoorden we daar minder
goed”, zegt Duchateau. “We investeerden ook in ons sociaal beleid, ons patrimonium en onze
klantgerichtheid.”
De commissie deed ook aanbevelingen, onder meer voor het
doelgroepenbeleid, het leegstands- en het klantenbeheer.
“We hebben een aantal aanbevelingen opgenomen in onze strategische planning. Zo is er een
strenger liftencontract wat de service naar onze huurders moet verhogen”, zegt Duchateau. (svw)
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AANTAL ABONNEES

Daar waar het Velo-systeem vroeger bijna een monopolie had op de Antwerpse deelmarkt
voor mobiliteit, zijn de opties vandaag legio. Swap-fietsen, gemotoriseerde steps, elektrische fietsen én scooters en uiteraard ook ‘koning auto’ worden gretig gedeeld. Zowat alle
systemen zitten in de lift, ook al hadden ze allemaal wel te maken met een coronadipje.
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De Velofietsen.
FOTO BELGA
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Een step van Bird.
FOTO PATRICK DE ROO

Een Poppy-step.
FOTO KIONI PAPADOPOULOS

Tweewielers
SWAP
De blauwe banden die de fietsen van
SWAP zo typeren, zijn niet meer
weg te denken uit het straatbeeld.
Voor 17,5 euro per maand (15 euro
voor studenten) krijg je een vlot rijdende fiets en heb je geen zorgen
meer. Want is jouw exemplaar stuk,
gebeuren fietsherstellingen of -leveringen waar de klant het wil: in de
Swapfietswinkel, maar ook thuis, op
kantoor of op een andere door de
klant gekozen locatie. Dat is de formule waarmee de Nederlandse fietsdienst sinds april 2018 België verovert. Swap heeft nu goed vierduizend abonnees. Dat is tegenover de
2.500 abonnees van vorig jaar een
spectaculaire stijging van 60%. “Wij
zijn ervan overtuigd dat mensen het
helemaal niet meer zo belangrijk
vinden om spullen, zoals een fiets, te
bezitten. Ze willen vooral gebruiksgemak en weinig zorgen. Het grote
voordeel is dat je een Swapfiets écht
voor jou alleen hebt. Niemand anders gebruikt jouw fiets: ook niet onbelangrijk in tijden van corona”, zegt
Thomas Schiltz, districtsmanager
Belgium.

VELO
VELO is de meest gebruikte deelfiets van Antwerpen. Op 9 juni blies
Velo negen kaarsjes uit. Het deelsysteem dat in de binnenstad begon,
veroverde doorheen de jaren ook de
districten en heeft vandaag 4.200
deelfietsen in omloop. Met een dagof weekpas van respectievelijk 4 en
10 euro kunnen ze uit de 305 stations gehaald worden voor een ritje
van maximum 30 minuten. Velo
heeft 59.000 actieve jaarabonnementen van 49 euro. “Dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar”, zegt
Rafael Loeys van Velo. “Er is een
kleine daling van 5%. Maar dat aantal schommelt altijd. We zijn nu
weer aan het stijgen.”

Gemotoriseerde
tweewielers
SWAP
SWAP biedt sinds kort ook elektrische fietsen aan. Van het totale
aantal abonnees (2.500) reden er
in september 2019 ook honderd
met de Power 7 e-bike, de elektrisch versie van Swap. In september 2020 zijn dat er van de
groep van vierduizend al meer
dan vierhonderd. Voor 75 euro
per maand krijg je een e-bike die
het altijd doet, service en reparaties inbegrepen. Net zoals bij de
gewone Swapfietsen.

BIRD
Het in Los Angeles gevestigde
BIRD, dat onlangs de steps van
Circ, overnam, landde begin
2019 in ons land met elektrische
steps aan 0,20 euro per minuut.
Bird was in 2017 zelfs één van de
eerste bedrijven die elektrische
steps in de Europese straten neerzetten.

POPPY
Ook het bekende autodeelsysteem POPPY biedt momenteel
deelsteps aan in Antwerpen voor
dat bedrag. Ze werken allemaal
met een free-floating systeem
waarbij ze geen vaste parkeerplaats hebben en je ze kan lokaliseren met de app. Eens gelokaliseerd scan je de QR-code en kan
je vertrekken. Na je rit plaats je
de step op een plaats waar hij het
verkeer niet kan hinderen en beeindig je de rit in de app.
Ondanks het eerder erg toenemende gebruik zag Bird tijdens
de coronacrisis een enorme afna-

me van het gebruik van zijn duizend steps in Antwerpen. “We
kunnen geen exacte cijfers geven,
maar door het wegvallen van het
toerisme en het woon-werkverkeer hebben we in april zelfs onze
service drie weken on hold gezet”,
zegt Jonatan De Boer, general
manager van Bird Benelux. “Op
vraag van de stad hebben we er
toch een paar honderd laten
staan. Nu is alles opnieuw aan het
normaliseren, maar we kunnen
niet zeggen dat er meer ritten gebeurden dan een jaar geleden. We
spreken van een status quo. Op
dit moment vinden we het resultaat niet goed, maar wel goed genoeg. We groeien uiteraard liever.
Maar de coronacrisis heeft daar
een stokje voor gestoken.”
BIRD lanceerde in volle coronaperiode wel een campagne met
gratis ritten voor zorgpersoneel
en doet nu hetzelfde voor onderwijzend personeel. “Ze stellen
zich toch bloot aan een groot risico en daar zijn we hen erg dankbaar voor.”
Poppy, de Antwerpse start-up die
in januari 2018 350 milieuvriendelijke deelwagens lanceerde in
Antwerpen, biedt momenteel
tweehonderd steps aan in Antwerpen. “Onze steps zijn van een
tweede generatie. Ze zijn dus veel
steviger, hebben een voor- en achterrem, bredere wielen. Ze zijn
meer aangepast aan het rondrijden in een stad als Antwerpen”,
zegt Laetitia Gutierrez van Poppy.
“Onze gebruikers zijn geregistreerd voor onze verschillende
type voertuigen, dus we kunnen
geen cijfer geven per voertuig. In
totaal hebben we vandaag meer

E X P E RT
“Verschuiving”

Verdwenen
deelsystemen
SCOOTY is er intussen mee gestopt. Net als
TROTY. Zij kregen geen licentie meer van het
Antwerpse stadsbestuur. Het stadsbestuur probeert het aantal spelers binnen de perken te houden om chaos wat te vermijden. “Als er te weinig
mensen gebruikmaken van een bepaald systeem en de voertuigen staan in de weg, vervalt de licentie en moeten de toestellen
weg”, zegt Maarten Vanderhenst, kabinetschef van mobiliteitsschepen
Koen Kennis (N-VA). (saca)

Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (foto) van de
Universiteit Antwerpen kan het succes van de
deelsystemen verklaren: “Het is deels een verschuiving van mensen die vroeger het openbaar
vervoer gebruikten. Maar in het algemeen is de
mobiliteitscultuur aan het veranderen in Antwerpen. De parkeerproblematiek speelt daar mogelijk een rol in, uiteraard. Maar men is
veel flexibeler geworden en kiest niet meer alleen voor de auto.
Daarnaast beleven mensen ook plezier aan het verplaatsen. Fietsen is niet alleen gemakkelijk, het is ook gezond en aangenaam.
Verder zie je ook een evolutie naar meer leasing van fietsen en
auto’s. Mensen gaan weg van het bezit. Er hoeft niet meer gepronkt te worden met wagens, zeker niet bij de jongere
generatie. Men gaat meer kiezen voor service en geen
vaste kosten. ‘Mobility as a service’, is iets dat
enorm opkomt. Antwerpen staat overigens
voorop wat betreft micromobiliteit
in Europa.” (saca)

Deelwagens
POPPY

Een Poppy-wagen.
FOTO JAN VAN DER PERRE

POPPY biedt vijfhonderd milieuvriendelijke deelwagens aan, verspreid over Antwerpen en Brussel. Een auto huren werkt met de multimodal app, net zoals bij de
steps en de scooters. De prijs voor een deelwagen is 0,33
euro per minuut. “Deelsystemen werken zo goed om verschillende redenen”, legt Laetitia Gutierrez van Poppy
uit. “Het is een optimalisatie van het gebruik van een eigen wagen. Een eigen wagen blijft namelijk 94% van de
tijd geparkeerd en zorgt er ook voor dat 30% van de stadsruimte gebruikt moet worden als parking. Daarbovenop
kost een eigen wagen gemiddeld 400 euro per maand. Wat
deelsystemen aanbieden, is een geoptimaliseerde oplossing.
Een voertuig wanneer je wil, waar je wil. Het pluspunt van Poppy is dat we ook scooters en steps aanbieden, zodat de gebruiker
zelf kan kiezen wat het beste is voor zijn rit. Daarnaast zien we
ook dat veel mensen in Covid-19-tijden openstaan voor alternatieven zoals deelsystemen, waar men zich alleen in een beperkte
ruimte kan verplaatsen. Wat verdere uitbreiding van Poppy betreft, gaan we nog verder onze huidige steden blijven versterken
en onze service en beschikbaarheid blijven verbeteren.”

Elektrische swapfiets. FOTO RR

CAMBIO
dan 75.000 geregistreerde gebruikers.” Dat is een heel sterke
groei tegenover de 20.000 na een
jaar Poppy. Begin 2020 zaten we
aan 50.000 gebruikers en nu al
aan 75.000.”
Poppy is de enige die nog scooters
aanbiedt in Antwerpen aan 25
cent per minuut. Zo’n tweehonderd zijn er beschikbaar, na een
eerste testfase met 25 elektrische
deelscooters. “De groei is te vergelijken met die van de steps,
maar ik kan wel meegeven dat er
sinds het einde van de lockdown
een enorme groei in gebruik van
scooters wordt gemerkt.”

Een deelwagen
van Cambio.
FOTO DIRK KERSTENS

CAMBIO is al jaren actief in Antwerpen. Maar ook dit systeem
groeit. Op dit moment telt Cambio in Antwerpen 5.650 abonnees. Dat zijn mensen die op regelmatige tijdstippen Cambio gebruiken. Tegenover september 2019 is dat een groei van 20%. De
leden in Antwerpen hebben 240 deelwagens in diverse maten en
gewichten ter beschikking. “De lockdown liet enkel essentiële
verplaatsingen, zoals boodschappen en doktersbezoeken, toe en
dat is natuurlijk beperkend voor een doorsnee autodeler”, duidt
Geert Gisquière van Cambio. “Tijdens de zomermaanden kenden
we dan weer een hoge piek in ons gebruik, tot 40% hoger dan andere zomers. Wellicht is dit te wijten aan het feit dat veel mensen
reisplannen moesten afzeggen en dichterbij huis, en met de wagen, op verlof gingen of niet op reis gingen en al eens meer uitstapjes in eigen land maakten. In september lijkt het gebruik zich
nu weer te normaliseren.” Nieuwe Cambio-gebruikers blijven
zich wel aanmelden. “Ook dat herpakte zich al snel na de lockdown.”
SASKIA CASTELYNS

