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I
n 2008 startte ‘car2go’ als een proefproject in 

het Duitse Ulm. Initiatiefnemer was Daimler, 

vooral bekend met het automerk Mercedes-

Benz. Car sharing zonder vaste standplaats 

was een uniek gegeven en een primeur op 

wereldschaal. Vandaag zijn er meer dan 800.000 

car2go-gebruikers in Europa en Noord-Amerika, 

verspreid over 26 steden, waaronder Stuttgart, 

Berlijn, Frankfurt, Kopenhagen, Wenen. Nog 

voor eind 2014 verwacht Daimler de kaap van     

1 miljoen klanten te overschrijden.

Sinds de start van car2go werden al 25 miljoen 

boekingen genoteerd en 170 miljoen kilometer 

gereden. Momenteel gaat elke 2 seconden een 

nieuwe rit van start.

De vloot bestaat vandaag uit 11.000 smart fortwo 

stadsauto’s, waarvan 1250 elektrische modellen. 

Het inzetten van elektrische auto’s heeft een 

interessante bijwerking: het maakt de gebruikers 

vertrouwd met elektrisch rijden. De grootste 

car2go vloot is in Berlijn onderweg en kent er 

een overweldigend succes. 

car2go

De werking wordt als volgt samengevat: ‘wanneer 

je een auto nodig hebt, staat die voor je klaar’. 

Hoeveel kilometers er gereden worden en/of 

hoelang de auto in gebruik blijft speelt geen 

rol. Hij mag ook gewoon op de bestemming 

achtergelaten worden, voor zover deze binnen de 

afgebakende stadszone ligt.
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Altijd en overal 
een auto startklaar 

Car sharing is lang niet nieuw, maar volgens de ons bekende formule weinig aantrekkelijk, 

gezien de gedeelde auto op een vaste locatie moet worden opgehaald en teruggebracht. 

Dat het ook anders kan bewijzen twee prestigieuze Duitse autoconstructeurs met succes 

in grote steden.

Als gebruiker dient men zich eenmalig 

te registreren, wat gepaard gaat met een 

inschrijvingsrecht van 19 euro, waarna men een 

gebruikerskaart ontvangt. Vervolgens staan de 

car2go auto’s onbeperkt ter beschikking en dat 

in elke stad waar de formule al operationeel is. 

Het is dus perfect mogelijk na een bezoek in 

Berlijn met gebruik van car2go door te reizen 

naar München en daar aan het station of op 

de luchthaven opnieuw in een car2go auto te 

stappen. 

Elke auto is achter de voorruit voorzien van 

een uitleesapparaat dat bovendien de status 

aangeeft (vrij of bezet). De gebruikerskaart voor 

het uitleesapparaat houden ontgrendelt de auto, 

waarna een PIN-code moet ingetoetst worden om 

te starten. 

Nog eenvoudiger wordt het met de voor 

smartphones ontwikkelde app. Deze app laat toe 

auto’s te reserveren, de dichtstbij geparkeerde 

beschikbare auto op te sporen, de nog resterende 

autonomie met de aanwezige brandstof op te 

vragen, enz.

Het gebruik wordt verrekend per minuut, uur 

of dag, naargelang wat het voordeligst uitvalt. 

Wie de auto gereserveerd wil houden terwijl 

deze geparkeerd staat, betaalt daarvoor per 

minuut een verminderd tarief. Het parkeren zelf 

is dan weer gratis binnen de werkingszone van 

car2go. In sommige steden zijn er ook zogeheten 
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“ Nog voor eind 2014 verwacht Daimler de kaap van 1 

miljoen klanten te overschrijden voor car2go-gebruikers “

‘parkspots’, specifiek voor car2go gebruikers 

gereserveerde parkeerplaatsen.

Alle auto’s zijn voorzien van een navigatiesysteem 

en een boordcomputer met online connectiviteit 

naar een centrale. De gebruiker kan via deze weg 

o.a. de toestand van de auto beoordelen (vuil, 

beschadiging) en de centrale reageert waar nodig 

door de auto op te halen en terug in optimale 

conditie te brengen. De gebruikers zijn niet 

verplicht te tanken na gebruik, maar er is wel 

een tankkaart aan boord. Voor het opgelopen 

tijdverlies door te tanken voorziet car2go zelfs 

een bedankje. 

Draagvlak

De grootste troef van Car2Go en de motor van 

het succes is dat de gedeelde auto’s niet moeten 

teruggebracht worden naar de plaats waar ze 

worden opgehaald. De formule vindt echter 

ook een alsmaar breder draagvlak als gevolg 

van de wereldwijde verstedelijking. Sinds 2007 

woont meer dan 50% van de wereldbevolking 

in steden. In sommige Europese regio’s is er zelfs 

al sprake van een concentratie tot 80% van de 

bevolking in stedelijk gebied. Heel veel jongeren 

blijven na hun studies ook wonen in de steden 

waar ze studeerden. 

Deeleconomie

Verder is er de trend naar delen in plaats van 

bezitten, de zogeheten deeleconomie, die vooral 

jongeren sterk aanspreekt. Het internationale 

dienstenbedrijf Deloitte verrichte een 

grootschalig internationaal onderzoek bij meer 

dan 23.000 jongeren geboren tussen 1977 en 

1994. Deze studie gaf aan dat 1 op 4 Europese 

jongeren geen behoefte meer voelen om een 

eigen auto te bezitten.

 

De 1600 bevraagde Belgische jongeren 

reageerden nog extremer: liefst 1 op 3 van 

hen wil geen auto kopen of leasen. Dat blijft 

volgens de enquête ook de komende vijf jaar 

zo. De Belgische deelnemers aan het Deloitte-

onderzoek gaven vooral de hoge kosten voor het 

bezit (72%) en onderhoud (74%) van een auto 

aan als hoofdreden waarom ze er geen willen 

hebben. Opmerkelijk is verder dat 70% van 

deze leeftijdscategorie genoegen neemt met het 

comfort (of gebrek daaraan…) eigen aan te voet 

gaan of gebruik van het openbaar vervoer.

Tenslotte is er het toenemende bewustzijn 

t.o.v. duurzame mobiliteit en blijkt de ‘digitale 

mobiliteit’ die smartphones en tablets bieden de 

behoefte om overal ter plaatse aanwezig te zijn 

terug te dringen.

Multimodaal met ‘Moovel’

In juli 2012 startte het ‘Moovel’-mobili-

teitsplatform als pilootproject in Stuttgart (D), 

enkele maanden later gevolgd door Berlijn. 

Dit platform helpt multimodaal transport te 

organiseren voor de meest gunstige verplaatsing 

van A naar B. 
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Het gaat om een gratis app die zowel individueel 

transport als openbaar vervoer laat versmelten. 

Aldus laten formules als car2go, mytaxi, 

regionale openbare vervoersmaatschappijen,                            

carpoolingdiensten, e.a. zich optimaal combi-

neren. De gebruiker kan op de app filters 

instellen die hem verzekeren van de kortste 

reistijd of de goedkoopste verplaatsing. 

Momenteel is het ‘Moovel’-mobiliteitsplatform 

ook operationeel in München, Nürnberg en 

het Rijn- en Ruhrgebied. Nog dit jaar wordt het 

in nog meer Duitse steden geactiveerd en een 

internationale doorbraak staat de komende jaren 

voor de deur.

Mobiliteitsvisie naar 2020

Smartphones worden onze reisgids in real 

time voor het optimaal combineren van alle 

beschikbare transportmiddelen. Dat vereist wel 

dat alle spelers bereid moeten zijn de voor de 

reiziger noodzakelijke informatie beschikbaar te 

“ De motor van het succes van Car2Go is dat de gedeelde 

auto’s niet moeten teruggebracht worden naar 

de plaats waar ze worden opgehaald “

stellen en via een gezamenlijk platform te delen 

met andere mobiliteitsaanbieders, die eventueel 

elkaars concurrenten kunnen zijn. 

De smartphones regelen tevens de betalingen 

voor de mobiliteitsvoorstellen die ze genereren. 

Zowel professioneel- als privéleven zitten steeds 

meer hecht verstrengeld en dat zal ook zo zijn 

voor wat onze mobiliteit betreft. Verwacht 

wordt dat de zogeheten ‘flatrate’-tarieven die 

nu in landen als Duitsland al algemene regel 

zijn voor telecomgebruik, ook zullen opduiken 

voor mobiliteitstoepassingen, waardoor men 

zich geen zorgen meer hoeft te maken over de 

betaalwijze en de vervoeraanbieder.

Mobiliteit blijft ook in de toekomst erg belang-

rijk, meer zelfs, er is sprake van ‘living in transit’ 

met een toenemende vraag naar ‘third places’ 

onderweg.

Eduard Coddé 

DriveNow

BMW en Sixt AG autoverhuur sloten een joint venture voor het introduceren van hun ‘DriveNow’-project, 

dat momenteel loopt in vier Duitse steden (München, Berlijn, Düsseldorf, Keulen) en in San Francisco Bay. 

De vloot bestaat uit BMW’s (1-Reeks) en MINI’s. De gebruiker betaalt per gebruiksminuut. Ook bij DriveNow 

krijgt de smartphone een sleutelrol toebedeeld : via de app op de smartphone laat zich een ideale route 

berekenen, die de auto, de metro en een stuk te voet combineert.

Midden 2013 waren er meer dan 100.000 leden ingeschreven voor 1500 auto’s. In maart dit jaar was het 

ledenaantal opgelopen tot ruim 230.000. Ook hier is het promoten van elektrisch rijden een meegenomen 

neveneffect. Er zijn vandaag 130 elektrische auto’s in de DriveNow-vloot opgenomen.
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