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MOBILITEIT VAN A NAAR BASF

Veilig en vlot woon-werkverkeer is voor
iedereen een prioriteit. Om BASF maximaal
veilig en vlot bereikbaar te houden, investeren
we in een mobiliteitsplan met een uitgebreid
aanbod van opportuniteiten en alternatieven.
Zo kan iedere medewerker zijn eigen mobiliteit
uittekenen. En ook weer aanpassen wanneer
nodig.

VAN A NAAR
BASF: VEILIG,
FLEXIBEL EN
VLOT

VEILIG

Veiligheid is dé topprioriteit bij BASF.
Niet alleen bij het werk op de site, maar ook onderweg
van en naar het werk. We sensibiliseren voortdurend
alle medewerkers om veiligheid ook in het verkeer
voorop te zetten.
We zoeken zoveel mogelijk naar alternatieven voor
individueel autogebruik. Daarom promoten we actief
het collectieve busvervoer, de fiets en carpooling.

FLEXIBEL

VLOT

Mobiliteit is voor iedereen anders.

Reistijd zo beperkt mogelijk.

Daarom werken we bij BASF een breed pallet mobiliteitsoplossingen uit op maat van iedere medewerker.
Elke collega bepaalt zelf wat de meest gepaste én
aangename manier is om naar het werk te komen. Je
kan afwisselen per dag of verschillende vervoersmodi
combineren. Onze multimodale aanpak en mobiliteitsvergoeding volgen jouw ritme. En dat doen we niet
alleen. BASF werkt nauw samen met externe instanties.
BASF was bijvoorbeeld pilootbedrijf voor de fietsbus
waarmee fietsers door de Liefkenshoektunnel rijden.

Om de reistijd tot een minimum te beperken, werken
we hard aan een vlotte doorstroming naar en op onze
site. We hebben dan ook al heel wat gerealiseerd.
Fietsers hebben een aparte fietspoort die het traject
uit noordelijke richting 7 kilometer korter maakt, de
BASF-bussen mogen op busbanen rijden, we volgen
ingrijpende wegenwerken van dichtbij, …

ONZE
OPLOSSINGEN
74%
TEVREDEN BUSGEBRUIKERS

BASF biedt verschillende oplossingen aan op
vlak van mobiliteit. Deze mobiliteitsmix maakt het
mogelijk om je op een vlotte, flexibele, veilige én
duurzame manier van en naar de site te bewegen.
BUS
BASF biedt al tientallen jaren collectief
busvervoer aan. De bussen blijven nog
steeds de veiligste manier om zorgeloos
en op tijd van A naar BASF te komen.
Elke dag rijden er een 30-tal dag- en
shiftbussen richting BASF, waar je als
BASF-medewerker gratis gebruik van

bushalte bevindt. Is dat niet het geval,
dan sluiten onze bussen ook aan op de
belangrijkste treinstations in Antwerpen
en maken de nieuw opgerichte park and
rides (P+R) deel uit van ons netwerk.

Om de impact van de verkeersdrukte op
kan maken voor je woon-werkverkeer. onze bussen te beperken, zetten we in
De kans is groot dat er zich in de na- op het gebruik van busbanen.
bije omgeving van je woonplaats een

FIETS
BASF biedt al haar medewerkers een
fietsleaseplan aan. Met succes! Bijna
de helft van onze werknemers schreven
zich reeds in op het plan. Je bepaalt zelf
het type fiets, ook elektrisch fietsen kan.
Op de site zelf zijn er bedrijfsfietsen beschikbaar om je gemakkelijk te kunnen
verplaatsen.

site te garanderen werden fietspoorten
en bijkomende fietspaden geïnstalleerd.
Met betrekking tot fietsveiligheid en
-comfort werken we samen met de
Haven van Antwerpen en de gemeenten
in de Polder en de Noorderkempen.
De veiligheid bevorderen we verder met
een hele reeks initiatieven zoals interactieve workshops, zichtbaarheidstests, het identificeren van moei-

De fiets is een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor de wagen. BASF
investeert dan ook fors in de nodige
faciliteiten voor fietsers, zo zijn er overal
op de site douches en fietsenstallingen. lijke verkeersknooppunten, campagnes
Om de veiligheid van de fietsers op onze over het dragen van fietshelmen, …

CARPOOL

AUTO

Naast bussen promoot BASF ook carpooling met een app op maat. De toepassing helpt je om af te spreken met
collega’s uit het havengebied om samen

We sensibiliseren onze medewerkers om
het individuele gebruik van de wagen
voor woon-werkverkeer te beperken.

naar het werk te komen, 400 medewerkers maken er reeds gebruik van.

Kom je toch met de wagen, dan kan je
terecht op één van de ruime parkings
die zijn aangelegd in de buurt van de
belangrijkste toegangspoorten. Op
de site kan je gebruik maken van een
shuttlebus of een bedrijfsfiets voor je
interne verplaatsingen.

De auto is een bijkomende optie binnen
je mobiliteitsmix. BASF biedt voor haar
medewerkers ook duurzame leasewagens aan. Je kan uiteraard de auto af
en toe thuislaten en kiezen voor de bus
of fiets.

1000
MEDEWERKERS GEBRUIKEN DE NOORDELIJKE FIETSPOORT

MIJN
MOBILITEITS
VERHAAL

COLLECTIEF BUSVERVOER

Niets dan voordelen
95% van de tijd neem ik de bus, je mag me dus zeker
een frequente gebruiker noemen. De bus is niet enkel
een relaxte manier om naar het werk te komen, ook
financieel zijn er voor mij een aantal voordelen aan
verbonden. Ik woon in het Waasland en zou, als ik
met de wagen kom, elke dag twee maal tol moeten
betalen aan de Liefkenshoektunnel. Ook de gestegen
brandstofprijzen zouden van mijn woon-werkverkeer
een dure aangelegenheid maken.

SAHIN LIESSENS
Collectief busvervoer

MOTORFIETS

Dankzij de motor vermijd ik de
dagelijkse file

DANNY VANTONGERLOO
Motorfiets

De liefde voor motoren is bij mij altijd al aanwezig
geweest en ik heb voor het woon-werkverkeer het
nuttige aan het aangename gekoppeld. Ik had het plan
om veel gebruik te maken van de BASF-bus maar dat
is toch wat anders uitgedraaid. Niets zo leuk als de
lange rijen stilstaande auto’s voorbij te steken, waarbij ik me altijd afvraag waarom er zo weinig mensen
voor een motor kiezen. Dat we als motorrijder gebruik
kunnen maken van de reddingsstrook maakt het ook
veiliger. Een opgestoken hand of uitgestrekt been als
dankjewel geef ik er graag voor terug. Regen of wind,
het starten van m’n motor bezorgt mij altijd een smile!

FIETS

Dankzij de fiets begin ik steeds fris aan
mijn shift

KOEN HENDERIECKX
Fiets

Door met de fiets te komen werken, is fietsen ondertussen een hobby geworden voor mij.
Ik ben graag sportief bezig en rij voor of na de shift
dikwijls nog een stukje om. Ik vermijd zo ook het
drukke verkeer in Stabroek centrum en begin goed
wakker aan de shift op BASF als ik er met mijn
leasefiets naartoe gereden ben.
Bij mooi weer is het genieten. Bijkomend voordeel
is dat de elektrische auto dan kan opladen met zonne-energie aangezien die thuis staat.
Ook maak ik geregeld een praatje met medewerkers
van andere bedrijven of diensten die ik onderweg
tegenkom.

MIX

Niets leuker dan ontspannen op het
werk aan te komen

BIRGIT VAN DER KLOOT
Mix

Al vanaf mijn eerste werkdag bij BASF ben ik een
enthousiaste busgebruiker. Ik vind het heerlijk om
op een relaxte manier te gaan werken: een babbeltje
slaan, boekje lezen, muziek luisteren, dutje doen.
Dit geeft me veel ontspanning en ondertussen geraak
je veilig op je werkplek. Daarnaast ben ik sinds vier
jaar ook trotse eigenaar van een leasefiets. Eerst een
gewone elektrische fiets en sinds ik verhuisd ben een
speed pedelec. Zalig om de zon te zien opkomen en
de vogeltjes te horen fluiten vanop je fiets. Al moet ik
wel bekennen dat mijn fiets tijdens de wintermaanden
weinig buiten komt.

MEER WETEN?

Op zoek naar informatie over de personeels
bussen of de beste route naar BASF?
Plan je een sitebezoek, of wil je de
openingsuren van onze poorten kennen?
Surf dan naar basf.be/antwerpen > Mobiliteit
Andere vragen? Neem contact op met
mobiliteit@basf.com of bel +32 3 561 40 00
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