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In de ser ie Deelmobiliteit van 0 tot nu

schetsen we de ontw ikkeling van

deelmobiliteit in Neder land met collega’s,

partners en opdrachtgevers. We

belichten onze init iat ieven, opdrachten

en ervar ingen en werken zo met u toe

naar onze v is ie op de samenhang tussen

deelmobiliteit en binnenstedelijke

(gebieds)ontw ikkelingen.

In dit zesde deel zijn we in de

provincie Gelderland. APPM en

Goudappel Coffeng hebben in de

eerste helft van 2020 een onderzoek

uitgevoerd naar mobiliteitshubs in

Gelderland en hierop een visie

ontwikkeld. Gelderland heeft de wens

om haar reizigers te verleiden om de

slimste en schoonste keuzes te

maken. Daartoe wil zij ‘verbinden,

veranderen en vergroenen’. In ons

onderzoek hebben we op een

systematische manier het speelveld

van mobiliteitshubs en de inrichting

daarvan in beeld gebracht en

uitgewerkt. In dit artikel neemt Peter

Krumm, senior adviseur mobiliteit bij

APPM, u mee in de totstandkoming

van deze visie en de inhoudelijke

keuzes daarbinnen.  

Mobiliteitshubs

https://www.appm.nl/appmer/krumm
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Mobiliteitshubs verbinden verschillende

vormen van mobiliteit en dienen bij te

dragen aan het wegnemen van barr ières

om over te stappen. Een succesvolle hub

is dan ook vaak een combinat ie van een

breed aanbod aan diensten, op de ju iste

locat ie én is bovendien goed herkenbaar.

B i jvoorbeeld door een du idelijk z ichtbaar

icoon. Mobiliteitshubs dragen niet alleen

bij aan het realiseren van een

bereikbaarheidsopgave maar hebben

ook raakv lakken met andere opgaven

van prov incies en gemeenten zoals de

verstedelijkingsopgave, verduurzaming

en een meer inclus ieve samenlev ing.

Toevoeging van een mobiliteitshub aan

een w i jk, stadscentrum, of dorp draagt

bij aan de aantrekkelijkheid van het

gebied. Deze bijdrage kan z ich zowel

manifesteren door het vergroten van het

mobiliteitsaanbod maar ook door

duurzame vormen van mobiliteit te

st imu leren ( incl. gedragsaanpak) of

bijvoorbeeld auto’s te weren. Maar voor

w ie verder denkt dan het thema

‘mobiliteit’ biedt de realisat ie van hubs

breder kansen: denk aan het versterken

van de sociale interact ie en het

verbinden van ru imtelijke opgaven of

opgaven voor de energietrans it ie.

Mobiliteitshubs in

Gelderland

Eind apr i l 2020 hebben Gedeputeerde

Staten van Gelder land een nieuwe v is ie

voor een bereikbaar Gelder land

vastgesteld, die begin ju l i door
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Prov inciale Staten is aangenomen. Het

realiseren van kwalitat ief hoogwaardige

hubs op de ju iste locat ies is de eerste

van v i jf bouwstenen in deze v is ie. De

onder l iggende v is ie op Gelderse

mobilteitshubs en de pos it ioner ing

daarvan binnen de prov incie Gelder land

is door APPM en Goudappel samen met

de prov incie u itgewerkt. Samen met A lex

Mu lders van Goudappel Coffeng heb ik

hiervoor de project leiding verzorgd. We

hebben toegewerkt naar een

inventar isat ie van verschillende

categor ieën hubs en een

afwegingskader om te komen tot een

ju iste pos it ioner ing van hubs als schakel

in een breder ru imtelijke en

maatschappelijk speelveld. Daarbij is

gekeken naar nat ionale en internat ionale

hubs, en hebben we locat ies en

voorbeelden voor Gelder land

geïdent ificeerd.  

Mobiliteitshubs

In tegenstelling tot een concrete

toepass ing van een mobiliteitshub in één

w i jk als bijvoorbeeld de S lu isbuurt in

Amsterdam (z ie art ikel n#4 S l imme

op loss ingen voor de S lu isbuurt

Amsterdam), werkten we aan een v is ie

op het totale spectrum en verschillende

locat ies in Gelder land. Van hubs binnen

de stedelijke netwerken Arnhem-

N i jmegen en FoodValley, hubs die deze

stedelijke netwerken met de Randstad

verbinden tot aan hubs in en voor de

verbinding met landelijke gebieden.

http://www.appm.nl/bericht/deelmobiliteit-van-nul-tot-nu-n-4-slimme-oplossingen-voor-de-sluisbuurt-amsterdam
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U itgangspunt voor de prov incie

Gelder land in de bereikbaarheidsv is ie is

dat iedere Gelder lander bereikbaar is en

beschikt over de mogelijkheden om

z i jn/haar woon-, werkp laats te bereiken

en recreat iebehoeften in te vu l len.

Zo z i jn we gekomen tot een

categor iser ing van mobiliteitshubs in

Gelder land. A l lereerst is gekeken naar de

mogelijke geografische l igging van een

hub. In een tweede stap is gekeken naar

de schaal van de mobiliteitsdiensten die

vanu it de hub kunnen worden

aangeboden. Denk aan ( inter)nat ionaal

vervoer of enkel verp laats ingen binnen

een w i jk. Op bas is van deze twee

stappen z i jn we met de prov incie

Gelder land tot een zestal typen hubs

gekomen:

�. Stedelijke hub

�. Stadsrand hub

�. Regionale hub

�. Rurale hub

�. W i jkhub

�. Bedr i jventerrein hub

Vervolgens hebben we voor elk van de

zes categor ieën een u itwerking gemaakt

Stap 1:
Onderscheid
geografische

ligging

Stap 2:
Onderscheid
op basis van
schaal van

de hub
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met daar in aansprekende ( inter)nat ionale

voorbeelden en een indicat ie van

benodigde voorz ieningen per hub.

Rol van de provincie

Voor elke categor ie zoals hierboven

beschreven, hebben we

aandachtspunten meegegeven. Het is

belangr i jk dat de prov incie voor z ichzelf

een rol kiest in de totstandkoming en

instandhouding van de hubs. Dat kan

z i jn: regu leren, regisseren, st imu leren,

faciliteren, of los laten. De rol voor de

prov incie hangt nauw samen met haar

eigen doelstellingen, maar ook met de

rol die andere part i jen kunnen nemen.

Denk aan ov-bedr i jven,

mobiliteitsaanbieders, gemeenten,

projectontw ikkelaars, commerciële

beheerders maar ook horeca of

w inkelbedr i jven.

Over het algemeen z i jn hubs niet van

één part i j en worden ze niet door één

part i j ontw ikkeld of beheerd.

Samenwerking met partners -

gemeenten, ontw ikkelaars en

mobiliteitsaanbieders - is een vereiste

om tot goed funct ionerende hubs te

komen. Bovendien is het belangr i jk om

tot goede afspraken over organisat ie,

rollen en financier ing te komen. Denk

daarbij vooru it, kijk hoe je dit

toekomstbestendig inr icht. Maar naast

lange termijn denken, is vooral ook act ie

op de korte termijn gewenst om dit voor

elkaar te kr i jgen. Ons adv ies aan de

prov incie Gelder land: vorm een
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‘aanjaagteam’ om met elkaar ger icht aan

de s lag te gaan en de hub-ambit ie te

realiseren. Daarbij is het goed om te

blijven realiseren dat iedere hub

maatwerk blijft; samenwerking, in

invu l l ing (combinat ie van opgaven) en

aanbod, rol in het netwerk, organisat ie

én financier ing.
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