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98e autosalon van Brussel – zachte en gedeelde mobiliteit in de schijnwerpers

Op enkele jaren tijd heeft de stadsmobiliteit een bliksemsnelle revolutie ondergaan. Het bijna exclusieve
gebruik van auto’s of openbaar vervoer werd aangevuld met de opkomst van zachte en/of gedeelde
mobiliteitsoplossingen. Het delen van fietsen en elektrische steps is vandaag de dag bijzonder populair,
net als de intelligente combinatie van diverse vervoerswijzen. Het aantal pendelaars dat zich laat verleiden
door deze nieuwe mobiliteitsoplossingen voor het laatste stukje van hun woon-werkverkeer, neemt
bliksemsnel toe.
#WeAreMobility, dat de twee vorige edities werd georganiseerd in Paleis 10 en slechts een beperkte
periode toegankelijk was, zal in 2020 voor het eerst de hele salonperiode open blijven. En om zoveel
mogelijk bezoekers te sensibiliseren, werd de tentoonstelling verplaatst naar de Patio van Brussels Expo,
waar ze het hart van de Brussels Motor Show zal vormen. Tien dagen lang worden de vele facetten van
de micromobiliteit en gedeelde mobiliteit er voorgesteld aan de bezoekers van het grootste evenement
van het land. Op die manier bewijst salonorganisator FEBIAC opnieuw zijn vastberadenheid om deze
nieuwe concepten van zachte en/of gedeelde mobiliteit te promoten.
Editie 2020 van #WeAreMobility zal een dertigtal exposanten verenigen rond een testpiste waar het
publiek kan kennismaken met mobiliteitsoplossingen zoals elektrische steps, elektrische fietsen en
eenwielers. Deze vervoersmiddelen worden gevoed door een laadpaal die speciaal werd ontwikkeld door
Febelauto en die gereviseerde batterijen van afgedankte elektrische auto's gebruikt.
Daarnaast zullen de ambassadeurs van #WeAreMobility de bezoekers van de Brussels Motor Show ook
de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een ‘Mobility Scan’ om ze te laten nadenken over de manier
waarop ze hun verplaatsingen organiseren. Een uitstekende manier om mensen te sensibiliseren voor dit
onderwerp.
Tot slot vindt er op 16 januari een nieuwe editie van de #WeAreMobility Talks plaats rond de huidige
veranderingen in de mobiliteitssector, en in het bijzonder rond de kansen en risico’s die deze wijzigingen
met zich meebrengen voor de huidige spelers in deze sector.
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