
“Garage Swap” 
“duurzame mobiliteitsoplossingen integreren in nieuwbouwprojecten”

met de steun van de provincie Vlaams-Brabant 



Garage Swap concept: 
dure parkeergarages “ruilen” voor investering in modal shift aanbod

creations : the noun project - Robin locksley, Vladimir Dubinin, Krisada, Anbileru Adeleru, Luis Prado, Molly Bramlet, jose Ignacio Fonseca, Gabriele Malaspina, Alfredo Hernandez, Yu Luck 



)

Garage Swap partners: 
duurzame expertise, netwerk én achterban

✓ Samenwerkingsverband van freelance 
experts en adviseurs met “impact first” 
doelstelling

✓ Duurzame businessmodellen, sociaal 
ondernemerschap, community 
management en communicatie, Multi 
stakeholder samenwerkingen 

✓ Projectcoördinator Garage Swap project

✓ Federeert autodeel aanbieders actief in 
Vlaanderen en België

✓ Ambitie om van 20.000 naar 100.000 autodelers 
te gaan tegen 2020 

✓ Partner in o.a. Interreg project “Share North”

✓ Netwerkorganisatie van 140 natuur- en 
milieuorganisaties in Vlaanderen

✓ Beleidswerking en participatietrajecten 
✓ Actief in thema’s zoals duurzame 

kernversterking, wijken van de toekomst, 
modal shift, energietransitie… 

✓ Ecopower : investeerder en verkoper van 
hernieuwbare energie aan +- 48.000 
coöperanten in Vlaanderen

✓ Pajopower : coöperatie actief in 15tal 
gemeenten van Pajottenland & Zennevallei  + 
participatie en sensibilisatie rond 
energiebesparing 

✓ Coopkracht : koepel van coöperatieve 
ondernemingen in Vlaanderen 

✓ BUUR: masterplanning en gebiedsontwikkeling, steden-
bouwkundige regelgeving.  Onderzoeksprojecten in mobiliteit en 
gedragsonderzoek, modal shift en duurzame kernversterking, 
publieke vervoersnetten

✓ TMLeuven : onderzoek van parkeer en mobiliteitseffecten, profiel 
en gedragsanalyse



Eerste locaties lopende, meerdere hangende 

Oost Vlaanderen 
- Garage Swap fase 1 afgerond 
- 88 wooneenheden, 
- 2 bouwfases 2018-2020, 
- diverse mix gebruikers

? 

Vlaams Brabant : 
- 1e Garage Swap fase opgestart
- 96 wooneenheden, 
- bouwfase gepland in 2019
- Homogenere mix gebruikers

? 

? 



Garage Swap dienstverlening: opties?

Fase 1 

(pré-vergunning) 

Fase 2 

(realisatie) 

Fase 3 
(bewoning)

OPTIE 1 : traject met 
focus op één project/site

OPTIE 2 : Beleidsondersteunende modules 
met focus op (grond)gebied. 

Swap ratio 
onderzoek 

Participatie bottom
up modal shift

Beleidskader en 
instrumentarium

Implementatie 
multi-

mobiliteitsmix

…



Vier vuistregels doorheen Garage Swap aanpak

1) Onderbouwen van modal shift potentieel 
voor de specifieke locatie 

2) Voorzien van een gepast en kwalitatief 
aanbod van duurzame vervoersopties (STOP 
principe) en operationeel beheer. 



Vier vuistregels doorheen Garage Swap aanpak

3) Plan van aanpak om het draagvlak en 
vraagvlak te stimuleren bij bewoners en 
de omwonenden.

4) Voldoende financiële buffer om binnen 
periode X zelfbedruipend te worden. 



Als we nu samen wat 
minder investeren in dit… 

Maar meer ruimte 
creëren voor dit…? 

Contact 
www.garage-swap.be

kris@impactmatters.be  

0485/527.198

http://www.garage-swap.be/

