
 
 

                                                                                

 
 
Flexibele en snelle mobiliteitsoplossing zonder papierenwinkel 
Blue-bike deelfietsen aan de stations van start 
Eneco schenkt eerste 500 abonnementen weg 
 
 
Mechelen, 24 mei 2011. Vanaf vandaag staan meer dan 1000 Blue-bikes te leen aan 35 
grote treinstations. Met de deelfietsen krijgt de treinreiziger er een mobiliteitsalternatief 
bij, een nieuwe schakel in de genetwerkte mobiliteit. De nieuwe dienst richt zich op 
mensen die regelmatig de trein nemen. Blue-bike biedt een  flexibele en eenvoudige 
oplossing voor het natraject, zonder tijdverlies. De NMBS-Holding ging voor dit project in 
zee met FIETSenWERK, de koepelorganisatie van fietsondernemingen in de sociale 
economie die onder andere de fietspunten aan de stations uitbaten. Eneco, partner in 
duurzame energie en mobiliteit, sponsort Blue-bike. 
 
Treinstations zijn de intermodale knooppunten bij uitstek in de stad. De waaier aan 
mobiliteitsoplossingen breidt er steeds verder uit: je vindt er alle vormen van openbaar vervoer, 
maar evengoed parkeergelegenheid en nieuwe diensten zoals autodelen (Cambio). De 
fietsgebruiker is er meer dan ooit welkom in uitgebreide fietsstallingen en in fietspunten die 
fietsdiensten aanbieden en zorgen voor het onderhoud van fietsstallingen en een oogje in het 
zeil houden. Met het nieuwe project Blue-bike breien de NMBS-Holding en  FIETSenWERK een 
vervolg aan dit netwerk van mobiliteitsoplossingen. De uitbouw hiervan is de ideale 
voedingsbodem om meer mensen voor de trein of het openbaar vervoer te doen kiezen, m.a.w. 
voor duurzame mobiliteit. Deze duurzame mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde om het 
gebruik van voertuigen op klassieke brandstoffen in de steden tegen 2030 te halveren 
(doelstelling opgenomen in het witboek van de Europese Commissie).  
 
Door congestieproblemen en een groeiend milieubewustzijn kijkt de fiets aan tegen een mooie 
toekomst. Fietsland Nederland haalt met de OV-fiets indrukwekkende resultaten en bij ons 
zagen verschillende initiatieven de voorbije jaren en maanden het levenslicht, zoals Villo in 
Brussel en het Antwerpse project Velo. Blue-bike onderscheidt zich van de stads- en andere 
projecten door een product aan te bieden waarbij een abonnee met een en dezelfde kaart in 
meer dan 35 stations in het hele land een fiets kan uitlenen tegen een voordelig tarief voor 
(meestal) het laatste stukje van zijn reis. Blue-bike heeft niet de ambitie om de persoonlijke fiets 
of stedelijke projecten te vervangen of te beconcurreren. De initiatieven zijn aanvullend, Ze 
promoten elk op hun beurt het fietsgebruik en zullen ook de idee van deelfietsen verder doen 
ingang vinden. Er wordt dan ook gewerkt aan allerlei soorten samenwerkingsvormen (gedeelde 
kaarten, tariefintegratie…). De eerste principeakkoorden hierover zijn reeds gemaakt.. 
 
Het gebruik van Blue-bike heeft tal van voordelen. Je stapt letterlijk af waar je wil: in de 
lanceringcampagne wordt dit geïllustreerd met voorbeelden zoals een bezoek aan “de bomma”, 
een zoektocht in de stad naar “ongelooflijk toffe botten”, of nog “een zakenlunch”. Onderweg 
naar die bestemmingen is men vrij nog een bijkomende halte in te lassen om bijvoorbeeld een 
krant of een broodje te kopen. Men is ook niet gebonden aan dienstregelingen of het parcours 
van de bus. Flexibiliteit en tijdswinst gecombineerd met minder stress! 
 



 
 

                                                                                

 
 
De eenvoud van het product beperkt zich niet tot het gemakkelijke uitlenen. Gedoe met 
formulieren en waarborgen is tot een minimum herleid. Klanten van Blue-bike abonneren zich 
vooraf via www.blue-bike.be. Met een persoonlijke kaart halen ze hun fiets af in een fietspunt, 
waar zowel de kaart als de fiets wordt gescand. De fiets wordt teruggebracht in hetzelfde station 
en betalen gebeurt op het einde van de maand per domiciliëring. Uitlenen kan tijdens de 
openingstijden van defietspunten. In de meeste gevallen elke weekdag van 7 tot 19 uur, 
terugbrengen kan meestal ook na sluitingstijd. (details op de website). Een jaarabonnement met 
domiciliëring kost 25 euro en voor het uitlenen van een dag (18 uur) betaalt men 3,5 euro.  
 
Met Blue-bike krijgen bedrijven een nieuwe aanbod op vlak van duurzame mobiliteit Hun 
medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich snel en gemakkelijk in de stad te verplaatsen in 
functie van een vergadering, lunchmeeting of audit. De Blue-bike is hét antwoord op de vraag 
van bedrijven die willen kennismaken met de voordelen van de fiets in de stad. Bedrijven die al 
overtuigd zijn van het gebruik van de fiets krijgen nu de kans om ook op 35 andere locaties, 
over het ganse land, een fiets ter beschikking te hebben. . Maar er zijn nog voordelen: 
ondernemingen kunnen besparen op kosten verbonden aan parkings of poolwagens, en ze 
verzekeren zich van fittere personeelsleden die tijdens het stuk van het traject in de trein nog 
een dossier kunnen bekijken. Ze genieten ook van een belastingsvrijstelling van 100%. De 
imagobonus is volledig gratis! 
 
Het project wordt mee mogelijk gemaakt door Eneco, partner in duurzame energie en mobiliteit, 
dat zich heeft opgeworpen als structurele sponsor. Eneco profileert zich al enkele jaren in de 
fietswereld, denk maar aan de Eneco Tour, ter illustratie van haar aandacht voor duurzaamheid. 
Eneco die een duidelijke challenger is op de Belgische markt wenst op deze manier van 
samenwerking ook duidelijk op een andere manier met het grote publiek te communiceren.  
 
Ook de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ondersteunt met een financiële bijdrage 
Blue-bike vanuit zijn streven naar duurzame mobiliteit en versterking van het treinvervoer. De 
FOD ziet Blue-bike als een bijkomende bouwsteen die het openbaar vervoersaanbod completer 
en sterker maakt. 
 
De meer dan 1000 fietsen zijn geproduceerd in eigen land door Oxford Van den Berghe NV in 
Sint-Niklaas. De Blue-bikes zijn kwalitatieve uniseks fietsen met verlichting, een bagagedrager, 
een in de hoogte verstelbaar zadel en een stevig fietsslot. De deelfiets is dus geschikt voor 
iedereen. Met hun blauwe kleur en oranje wielen zullen ze zonder twijfel opvallen in het 
stadsbeeld. 
 
Promotie! Korting!  
Eneco schenkt de eerste 500 abonnementen (geldig tot eind 2011) voor Blue-bike gratis weg. 
De komende maanden zijn er nog kortingen te versieren via de website www.blue-bike.be. Dat 
gebeurt onder meer via de steun van andere duurzame mobiliteitsondernemingen die zich 
graag aansluiten bij dit project: NMBS en De Lijn plannen binnenkort ook extra promotie voor 
Blue-bike. 
 

http://www.blue-bike.be/
http://www.blue-bike.be/


 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
* De NMBS-Holding overkoepelt de NMBS-Groep en staat mee garant voor een optimale kwaliteit van de dienst-

verlening. Dit doet ze door de activiteiten van haar filialen NMBS (exploitant) en Infrabel (infrastructuurbeheerder) te 
coördineren en te ondersteunen. Ze let op de samenhang van hun strategieën en de eenheid van de groep om, onder 
meer, een financieel evenwicht te bereiken.  De NMBS-Holding is de werkgever van het voltallige spoorwegpersoneel 
van de NMBS-Groep. Dat telt circa 38 000 personeelsleden. De Holding is eigenaar van de stationsgebouwen, 
parkings, fietsenstallingen en ruimtes voor fietsenverhuur en de stationsomgeving. Verder staat zij voor de veiligheid 
op en de beveiliging van het spoorwegdomein. Daarenboven beheert zij de ICT-netwerken voor de volledige groep. 
Ze zet zich in voor het behoud van het historisch patrimonium van de spoorwegactiviteit en heeft de promotie van het 
vervoer op het Belgische spoorwegnet, een van ’s werelds dichtste, tot doel. 

 
* FIETSenWERK is een ledenorganisatie voor fietsondernemingen uit de sociale economie die naast hun 

ondernemerschap ook een aantal maatschappelijke meerwaarden op het vlak van tewerkstelling en mobiliteit 
nastreven. Als koepel van die ondernemingen wil FIETSenWERK nieuwe ontwikkelingen rond fietsmobiliteit 
stimuleren en ondersteunen en actief bijdragen aan een duurzame (keten)mobiliteit. 
 

* Over Eneco. 
Het van oorsprong Nederlandse energiebedrijf Eneco is sinds 2003 actief in ons land, en werkt er inmiddels reeds 
voor 1.500 grote bedrijven en overheden, zoals AB-Inbev, O’Cool en Lidl. Sinds kort levert Eneco ook aan de 
Belgische KMO-markt, en vanaf augustus 2011 eveneens aan particulieren. Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf 
dat zich richt op de productie, de handel, het transport en de levering van gas en elektriciteit, maar eveneens van 
zonne- (Ecostream), wind- (Air Energy) en bio-energie. Sinds zijn ontstaan groeide Eneco België van 2 naar 150 
medewerkers en haalt het een jaarlijkse omzet van 200 miljoen euro. De volledige Eneco groep behaalde in 2010 een 
omzet van 4.922 miljoen euro, en investeerde ruim 730 miljoen euro. Bij Eneco groep werken in totaal 6.500 
medewerkers. www.eneco.be

 
 
 
 
 
Perscontacten: 
 
Leen Uyterhoeven, woordvoerster NMBS-Holding: 0478/23.41.73 of leen.uyterhoeven@b-holding.be
 
Sven Huysmans, directeur Blue-mobility en FIETSenWERK: 0484/11.17.03 of 
sven.huysmans@fietsenwerk.be
 
Jeroen Reijnen, Communicationmanager Eneco: 0473/86.54.08 of j.reijnen@eneco.be
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