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Overzicht vervoermiddelen (voor –en nadelen in gebruik) 
 

Vervoermiddel Voordelen Nadelen 
Bus  Lage kostprijs (soms zelfs gratis) 

 Milieuvriendelijk 
 Geen stress door verkeersdrukte 
 Geen hinder van werken of files als er busstroken zijn 
 Geen parkeer-probleem 
 Haltes in of op wandelafstand van belangrijke locaties in steden 
 Indien meer mensen gebruik maken van openb. vervoer, minder 
files 

 

 Bij lange afstand moet je soms lang op de bus zitten 
 Al naargelang de locatie, zijn er vaak slechte verbindingen 
− weinig bussen per uur 
− weinig of geen rechtstreekse verbindingen  

 Je ben gebonden aan de vertrekuren 
 

Trein  Lage kostprijs door Go-Pass, Rail-pass, ... 
 Milieuvriendelijk 
 Geen stress door verkeersdrukte 
 Geen hinder van werken of files 
 Geen parkeerproblemen  
 Haltes in of op wandelafstand van belangrijke locaties in steden 
 Indien meer mensen gebruik maken van openb. vervoer, minder 
files 

 Bij lange afstand moet je soms lang op de trein zitten 
 Al naargelang de locatie, zijn er vaak slechte verbindingen 

− Weinig treinen per uur 
− Weinig of geen rechtstreekse verbindingen 
− Wanneer je moet overstappen, zijn de aansluitingen tussen 

verschillende treinen vaak niet op elkaar afgestemd. 
 Je bent gebonden aan de vertrekuren  
 Gevoelig voor vertragingen en stakingen 

 

Auto  Je kan zelf bepalen wanneer je vertrekt 
 Minder plaatsgebonden  
 Geeft soms moeilijkheden in centra van steden: autovrij, 
éénrichtingsverkeer... 

 Files omzeilen met GPS 
 Meestal beperkte wandelafstand tot locatie 
 Mogelijkheid tot carpoolen 

 

 Parkeerproblemen 
 Minder milieuvriendelijk 
 Hoge kostprijs (aankoop wagen, brandstof, autobelastingen, ...) 
 Gevoelig voor werken en files 
 Ongevalskans groter dan met bus en trein 

 

Fiets  Niet tijds –en plaatsgebonden 
 Beweeglijkheid in de stad 
 Lage kostprijs 
 Goed voor conditie/gezondheid 
 Milieuvriendelijk 
 Geen parkeerproblemen 
 Niet filegevoelig 

 

 Afstand 
 Tijdsinvestering 
 Weersomstandigheden 

 

Te voet  Niet tijds –en plaatsgebonden 
 Beweeglijkheid in de stad 
 Lage kostprijs 
 Geen parkeerprobleem 
 Niet filegevoelig 
 Goed voor conditie/gezondheid 
 Milieuvriendelijk 

 

 Afstand 
 Tijdsinvestering 
 Weersomstandigheden 
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