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Sinds 1 oktober werkt Max Mobiel met een gloednieuwe app, waardoor reserveren kinderspel 

wordt. De pendelbussen voor de Gentse haven kunnen zo bovendien nog efficiënter ingezet 

worden. Pendelaars kunnen het traject van hun shuttle op de voet volgen. Met deze digitale 

versnelling bewijst Max Mobiel dat het klaar is voor de toekomst, en de ideale partner is voor 

woon-werkverkeer tussen Gent en het havengebied.  

Steeds groter, steeds professioneler 

Jaar na jaar vinden meer mensen hun weg naar Max Mobiel. In piekperiodes bezet de shuttledienst 

nu al meer dan 1.000 zitplaatsen per dag vanuit Gent Dampoort of Gent-Sint-Pieters naar het 

havengebied. Onder impuls van dat succes wordt het reservatiesysteem nu gedigitaliseerd. Dankzij 

de nieuwe app, ontwikkeld door DUO.nv uit Brugge, zal bovendien steeds de juiste soort shuttlebus 

ingelegd worden: perfect op maat van de pendelbehoefte. Een lege bus zal je bij Max Mobiel dus 

niet snel zien rondrijden. Dat is efficiënt en goed voor het milieu. Ook voor bedrijven die op Max 

Mobiel rekenen wordt alles een pak eenvoudiger en inzichtelijker.   

‘Dankzij het succes van Max Mobiel kunnen we deze investering in de toekomst doen. Onze 

pendelaars kunnen nu nog vlotter reserveren, en wij leggen bussen in op maat van de 

pendelbehoefte. Efficiënt en milieuvriendelijk.’  

– Bram Van Braeckevelt, voorzitter Max Mobiel  

Innovatieve organisatie van collectief vervoer 

Max Mobiel pioniert met deze app. Het is een innovatieve manier om collectief vervoer, in dit kader 

woon-werkverkeer, te organiseren. De komende weken en maanden wordt de technologie op punt 

gesteld. Daarna zal bekeken worden of dit ook voor andere vormen van collectief vervoer kan 

worden ingezet.  



Over Max Mobiel 

Max Mobiel vzw focust op duurzame mobiliteitsoplossingen voor woon-werkverkeer in en rond Gent. 

Het wil werk dichterbij brengen, voor iedereen. Max Mobiel pakt specifiek ook vervoersarmoede aan 

door de vicieuze cirkel van ‘geen vervoer is geen werk is geen vervoer’ te doorbreken. 

Meer informatie en reserveren via www.max-mobiel.be  

 

 

Contact 

• Joris Wauters, kabinet Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail joris.wauters@stad.gent 

• Marnix Vanhemel, coördinator Max Mobiel, gsm 0471 79 98 68, e-mail 

marnix.vanhemel@stad.gent 

 


