2021

HET MOBILITEITSBELEID VAN UGENT: DUURZAAM EN TAL VAN VOORDELEN!
WAT BEWEEGT U?

Beweeg TE VOET, want
− in Gent is alles op wandelafstand
Pand → Rectoraat = 1 km
Plateau → Aula = 1 km
Ledeganck → Rectoraat = 1,5 km
− 1 km is < 15 min wandelen
− 1 km = bijna 1.500 stappen
− 10.000 stappen per dag
= aanbevolen

Beweeg met de FIETS, want
− je krijgt een fietsvergoeding;
− er is pechverhelping op
elke campus;
− je kan voordelig een (elektrische)
fiets huren;
− je kan gratis 1 maand een e-fiets
testen;
− er zijn afgesloten en overdekte
fietsenstallingen voor personeel.
En ook douches!
− voor dienstverplaatsingen hebben
we stads-, bak- en e-fietsen
als dienstfiets.

Beweeg met het OPENBAAR
VERVOER, want
− UGent vergoedt je abonnement
via de Derdebetalersregeling;
− zowel Gent-Sint-Pieters als
Gent-Dampoort hebben
fietsenstallingen en
Pendelfietsen ter beschikking;
− UGent-personeel kan de
Shuttlebus van Sint-Pieters naar
Ardoyen gebruiken;
− vanuit elk groot Belgisch station
kan je Blue-bikes gebruiken
tot je eindbestemming.

NIEUW
− Dienstverplaatsingen met fiets en auto worden gelijkgesteld, zowel wat vergoeding als verzekering betreft;
− Met de Olympus-app regel je vlot al je dienstverplaatsingen (via NMBS, De Lijn, Blue-bike, Cambio, …);
− Er zijn nu ook randparkings bij Dunant, Heymans, Kantienberg en Proeftuin.

Zo beweeg je duurzaam met de
AUTO:
− Gebruik de P&R voor
UGent-personeel aan
Campus De Sterre.
− Carpool met een collega via
de Carpooldatabank.
− Laad je elektrische wagen op
aan een UGent laadpaal.

INFO: www.ugent.be/mobiliteit
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UGENT’S MOBILITY POLICY: SUSTAINABLE AND MANY ADVANTAGES!
WHAT MOVES U?

Move smart ON FOOT
− In Ghent, you can get everywhere
on foot
Pand → Rectoraat = 1 km
Plateau → Aula = 1 km
Ledeganck → Rectoraat = 1,5 km
− 1 km is < 15 min of walking
− 1 km = almost 1.500 steps
− 10.000 steps per day
= recommended

Move smart BY BIKE
− You can get a bicycle allowance
− You can repair your bike
on every campus
− You can rent a bike at an
affordable rate (including
electric bikes)
− You can test an electric bike for
free for one month
− UGent personnel can use
the covered bicycle parking areas
and showers
− You can use service bicycles (city
bikes, carrier bikes, electric bikes)
for your work transportation

Move smart by PUBLIC TRANSPORT
− UGent applies a third-party
payment for railcards to cover
your public transport costs
− You can use the bicycle parking
area and the Blue-bike system
at Gent-Sint-Pieters and
Gent-Dampoort railway station
− UGent personnel can use the
shuttle buses from Gent-SintPieters railway station to Ardoyen
− You can pick up a Blue-bike rental
bicycle at the largest Belgian train
stations to get around

NEW
− Use of bike or car for your work transportation is now considered equal in terms of compensation and insurance;
− With the Olympus app you can easily arrange your transportation (via NMBS, De Lijn, Blue-bike, Cambio, etc.);
− Peripheral car parks can be found at Dunant, Heymans, Kantienberg and Proeftuin.

Move smart by CAR
− UGent provides a Park&Ride at
Campus Sterre for its personnel
− Find a colleague to share a ride
with through the Carpool
database
− UGent provides charging stations
for electric cars

INFO: www.ugent.be/mobiliteit

