
Een volle tank voor één euro. Het kan, als 
je de auto-met-benzinetank inruilt voor een 
elektrisch exemplaar. Om elektrische voertui-
gen te promoten plant het EVA-project een 
dicht netwerk van oplaadpunten zodat er 
binnen een straal van 20 kilometer telkens 
zo’n punt beschikbaar is. EVA (Elektrische 
Voertuigen in Actie) is een initiatief van 
private partners (zoals Eandis) en publieke 
organisaties (zoals de Stad Gent). France 
Raulo (Milieudienst): “In Gent hebben we 
gezorgd voor twaalf elektrische oplaadpunten 
voor wagens op zes verschillende locaties, 
onder andere in drie ondergrondse parkings. 

Iedereen kan ze gebruiken via een oplaadpas 
of door een sms ter waarde van 1 euro te 
sturen. Gent wil op het vlak van duurzame 
mobiliteit koploper zijn in Vlaanderen. Elek-
trisch rijden vormt hierin een mooie aanvul-
ling op bijvoorbeeld de fiets en de tram.”

elektriscH fietsen
Nog eens vijf oplaadstations staan ook klaar 
voor elektrische fietsen. “De elektrische deel-
fietsen staan verspreid op vier locaties in de 
stad”, vertelt France Raulo.  “Blue-mobility 
verhuurt al langer gewone fietsen aan het 
Sint-Pietersstation. Die Blue-bikes hebben 

we nu uitgebreid met elektrische exemplaren. 
Dankzij de steun van de Vlaamse overheid 
kunnen we via dit proefproject (Olympus) 
ervaring opdoen met het deelfietsen. Als je 
lid wordt van Blue-bike kan je voor 1 euro 
per uur een elektrische fiets ontlenen. Enige 
voorwaarde is dat je de fiets terugbrengt 
naar de oorspronkelijke locatie. Je kan aan 
de ontleenstations ook je (eigen) elektrische 
fiets opladen.” 

volle tank voor één euro

Waar kan ik mijn auto en fiets opladen?

Oplaadpunt Auto Fiets
Ondergrondse parking Ramen ✔ 
Ondergrondse parking Reep ✔ 
Ondergrondse parking Sint-Pietersplein ✔ 
Politiekantoor Ekkergem ✔ ✔

Rectoraat Sint-Pietersnieuwstraat ✔ ✔

Skaldenstraat Gentse haven ✔ 
Administratief centrum Zuid  ✔

Vrijdagmarkt  ✔

Oude gerechtsgebouw Koophandelsplein  ✔

Wil jij proefrijden?

De Stad zoekt een honderdtal proefpersonen 
om de elektrische fietsen en het project te 
testen. Je betaalt geen abonnementskosten 
en voor slechts 5 euro kan je de e-bike 25 
uur lang ontlenen. Het Vlaams Instituut voor 
Mobiliteit verzamelt en bestudeert automa-
tisch de data. Interesse? Stel je kandidaat op 
www.ikwilproefrijden.be. 

info 

Milieudienst 
Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge
 09 268 23 00
milieudienst@gent.be
 www.gentsklimaatverbond.be
 www.elektrischevoertuigeninactie.be 
Bevoegd: schepenen Tom Balthazar en  
Martine De Regge

Je elektrisch verplaatsen, met de auto of de fiets, is geen toekomstmuziek 
meer. Met twaalf oplaadpunten voor elektrische voertuigen en vier verdeel-
punten voor elektrische deelfietsen krijgt koning auto er een milieuvrien-
delijk neefje bij.
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