Slim naar Antwerpen
door optimaal mijden van
de drukte tijdens de spits

Slim naar Antwerpen

Doelgroep

Tijdens de spits kunnen de reistijden naar de
Antwerpen flink oplopen. De vertraging zit 'm vaak op
de laatste kilometers, omdat steeds meer verkeer bij
elkaar komt naarmate je dichter de bestemming
nadert. Naar verwachting neemt de drukte verder toe
als de "Oosterweel" werken gaan starten.

Het doel van de pilot is om werknemers van Antwerpse
werkgevers optimaal en realtime te adviseren over het
meest optimale traject. Pilot gebruikers wonen in de
provincie Antwerpen, werken in de binnenstad of het
havengebied en pendelen dagelijks met eigen auto naar
hun werk.

In deze pilot ‘Slim naar Antwerpen’ willen wij
onderzoeken of vervoersbewegingen tijdens de spits
kunnen worden gereduceerd door dagelijks een
individueel reisschema aan te bieden aan forenzen die
vanuit
de
regio
naar
Antwerpen centrum pendelen.

Aanbod

Mogelijke trajecten zijn niet
alleen de autorit met eigen
wagen, er kan ook onderweg
overgestapt worden naar
openbaar vervoer of zelfs naar
een collega deelnemer die op
dezelfde tijd hetzelfde traject
aan het afleggen is. Een
alternatief traject wordt alleen aangeboden als het
sneller of goedkoper is dan de standaard rit met eigen
wagen,
en
alle
benodigde
overstappunten
gegarandeerd beschikbaar zijn.

Voor deze werknemers, die nu gewend zijn dagelijks alleen
te rijden, wordt het meest optimale reistraject vastgesteld.
De werknemer kiest zelf hoe zijn
traject te optimaliseren: op tijd,
op kosten, op CO2 of een
combinatie daarvan.
Tijdens de pendelrit wordt
permanent
in
real-time
vergeleken of het -gezien de
huidige situatie- niet beter is om
de rit te delen met een andere
deelnemer die in de buurt is en
naar dezelfde bestemming rijdt,
of om over te stappen op openbaar vervoer. Mocht dat het
geval zijn, dan wordt de overstap geregeld door reservatie
van een P+R lokatie, en een indien nodig met de collega
deelnemer.
Een alternatief aanbod houdt nooit een verplichting in: je
kan steeds kiezen voor het voortzetten van de rit in eigen

1. Je woont in de provincie antwerpen
2. Je werkt in de binnenstad of havengebied
3. Je wil het laatste stukje echt niet in de file
Dan kan je mooi met Monal Slim naar Antwerpen!

auto. In dat geval worden de reservaties automatisch
geannuleerd en ter beschikking gesteld van andere
deelnemers.
De terugkeer wordt steeds gegarandeerd. Alleen in
uitzonderingsgevallen is een terugrit met een
oprijdende collega deelnemer, of met het openbaar
vervoer niet mogelijk. In dat geval wordt een individuele
oplossing aangeboden.

Hoe werkt het?

Je krijgt ook een mobiliteitspas,
waarmee je toegang hebt tot het relevante openbaar
vervoersnet (De Lijn). Een pendelrit omvat volgende
stappen:
1. Je vertrekt 's ochtends van thuis per auto, en rijdt
naar je werkgever in Antwerpen
2. Als er zich een optimaler alternatief aandient, krijg je
op je schermpje de keuzes te zien. Als je een
voorstel krijgt voor rit delen, wordt je ook geleid naar
de relevante overstapplaats, en weet bij wie je kan
overstappen of eventueel wie met je meerijdt. De
verwachte aankomsttijden en wachttijden worden
ook vermeld.
Als je een voorstel krijgt voor
voortzetten van het traject per openbaar vervoer,
wordt je naar de overstapplaats geleid en krijg je de
vertrektijd te zien van het relevante openbaar
vervoer.
3. Bij aankomst op de (P+R) overstapplaats krijg je op je
het display de aanduiding van het voor jou
gereserveerde parkeer dok.
overstap

op

Openbaar

Vervoer

identificeren. Passagiers en chaufeurs in eenzelfde auto
worden automatisch geidentificeerd en rekenen
automatisch met mekaar af.
5. 's Avonds volg je de omgekeerde weg om je auto weer
op te pikken en naar huis te rijden.

Ritgegevens en Privacy

Je krijgt een elektronisch vignette die je auto volgt op
de snelweg en de toegang regelt op
de P+R. Voor de signalering van de
traject opties kan je kiezen tussen
een app op je phone of een klein
schermpje op je dashboard.

4. Bij

eindbestemming reken je af met de mobiliteitskaart. Als
je je rit deelt met een andere deelnemer, wordt je
geleid naar zijn voertuig. Als je iemand anders
meeneemt, zal hij zich met zijn mobiliteitspas

naar

je

Monal gaat zorgvuldig om met uw ritgegevens.
• Onze infrastructuur is door de privacy comissie
onderzocht en goed bevonden. Informatie-uitwisseling
tussen auto en datacenter gebeurt versleuteld. Wij
maken gebruik van eigen servers, geen “cloud” dienst
• Verzamelde ritgegevens wordt na reisadvies niet
bijgehouden,
tenzij
u
hiervoor uw expliciete
toestemming geeft. Indien u er zelf uitdrukkelijk voor
kiest, kunnen wij uw ritgegevens voor u bijhouden,
bijvoorbeeld ten behoeve van administratie van fiscale
bijtelling van lease auto’s.

Wat kost het en wat brengt het op?
De apparatuur (vignette en mobiliteitspas) is in de dienst
inbegrepen.
De gedeelde ritten, parkeergelden en de overstappen op
openbaar vervoer worden via het Monal transactiesysteem
in rekening gebracht. Kies je voor snelle tijd, dan realiseer
je maximale tijdswinst. Kies je voor minimale prijs, dan ga je
maximaal besparen.
De mobiliteits saldi worden (in overleg met je werkgever en
de Stad Antwerpen) op de mobiliteitsrekening geplaatst.
Doe je het met minder, dan mag je de rest houden.
Bovendien kan ons systeem -in overleg met je werkgeveraangemerkt worden als "georganiseerd woon-werkverkeer"
zodat je daarboven op kan genieten van fiscaal vrijgesteld
woon-werkverkeer.

Registreer je nu voor deze dienst!
Surf voor registratie naar

sna.monal.eu
of contacteer: philip@monal.eu

