
26-1-2021 Deelmobiliteit van nul tot nu | n#9: Hub om de hub?

https://www.appm.nl/bericht/deelmobiliteit-van-nul-tot-nu-n-9-hub-om-de-hub 1/7

Deelmobiliteit van nul tot nu |

n#9: Hub om de hub?

←   TERUG NAAR HET OVERZ ICHT

2 N O V E M B E R 2020

https://twitter.com/appmnl
https://www.instagram.com/appmnl/
https://www.linkedin.com/company/appm
javascript:history.back();
https://www.appm.nl/


26-1-2021 Deelmobiliteit van nul tot nu | n#9: Hub om de hub?

https://www.appm.nl/bericht/deelmobiliteit-van-nul-tot-nu-n-9-hub-om-de-hub 2/7

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.

‘Hub’ is een modewoord geworden en

veel gemeenten, provincies en regio’s

denken na over of maken al werk van

een hub of een netwerk daarvan. Een

mobiliteitshub is een plek waarde

overstap kan worden gemaakt op

verschillende vervoermiddelen die

hier samenkomen (zoals deel (e-

bikes), deelauto’s, OV, fiets, auto) en

waar afhankelijk van de plek ook

ondersteunende voorzieningen zijn.

Hubs versterkende kernfunctie van

de gemeente, creëren nabijheid voor

de gebruiker en een hub bundelt

verschillende (mobiliteits)diensten.

Zo leveren ze onder andere een

bijdrage aan de bereikbaarheid,

leefbaarheid en efficiënt

ruimtegebruik.

Wat Peter Krumm en M icha S i jtsma –

beide mobiliteitsadv iseurs bij APPM –

betreft, begint het hub-denken met het

stellen van de goede vragen. En dan ju ist

https://www.appm.nl/appmer/krumm
https://www.appm.nl/appmer/sijtsma
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díe vragen die eigenlijk nooit gesteld

worden. Een hub kán een op loss ing z i jn,

maar is vooral een middel en geen doel

op z ich. Bovendien is de ene hub de

andere niet. Het is verstandig om eerst

st i l te staan bij het ‘waarom’ en ‘voor w ie’

je mobiliteit w i lt organiseren en niet

direct te gaan zoeken naar locat ies waar

je een vooraf vormgegeven concept kunt

u itrollen. Peter en M icha ontw ikkelden

‘Hu lp bij hubs’, het Keuzemodel hubs dat

helpt om de goede vragen te stellen.

Stedelijke en landelijke

hubs

M icha: “Je z iet dat een landelijk en

stedelijk mobiliteitsysteem vaak

communicerende vaten z i jn. A ls je

bijvoorbeeld in de stad inzet op een

autoluwe binnenstad dan heeft dat ook

effect op het landelijk gebied. Hubs in

stedelijk gebied z i jn er vaak op ger icht

de bereikbaarheid te verbeteren door

mensen een alternat ief voor de auto te

bieden op locat ies waar de ru imte

schaars is. En hubs in landelijk gebied

kunnen vooral de keuzemogelijkheid en

leefkwaliteit vergroten, doordat ze in een

alternat ief of een aanvu l l ing op de eigen

vervoersmiddelen voorz ien. Daarvoor

geldt: hoe landelijker, hoe beter z icht je

moet hebben op de doelgroep, omdat

die vaak zo specifiek is. Hubs in landelijk

gebied z i jn op het eerste gez icht ook

minder vanzelfsprekend dan die in

stedelijk gebied, dus zou je hier extra

goed moeten nadenken welk doel je voor
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ogen hebt met de hub op een bepaalde

locat ie."

Peter: “Het begint alt i jd bij het

formu leren van de precieze aanleiding en

de bredere doelstelling. Dat doe je niet

enkel op hub-niveau. R icht je daarbij met

name ook op het netwerk en kijk naar

(hu idige en gewenste) vervoersstromen.

Immers, je moet je wel r ichten op een

op loss ing voor een bestaand of

toekomst ig vraagstuk. N iet zoeken naar

een probleem dat bij je op loss ing past.

Met de vragen die we vanu it APPM

stellen, z i jn we dan ook alt i jd op zoek

naar de achter l iggende dr i jfveren of

opgaven. Dat betekent dat we meestal

diep onder de i jsberg moeten du iken en

hier echt even de t i jd voor nemen."

M icha: “Voor overheden en andere

init iat iefnemers hebben we als APPM

een Keuzemodel hubs gemaakt. Deze

bestaat u it een aantal essent iële vragen

die aan het hub-denken vooraf gaan.

Denk aan:

Welke bredere doelstelling is er?

Kan een hub hiervoor een op loss ing

bieden?

En zo ja, waar voorz iet die hub in?

Welke reiz igers w i l len we hier

faciliteren?

In welke ( latente) behoefte wordt

voorz ien?

Welke part i jen spelen een rol?

Welke aanvu l lende voorz ieningen

z i jn nodig?

Etc.
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Netwerken

Peter: “En dan ook heel belangr i jk: denk

verder dan die enkele hub! Zo zu l len

hubs bu iten de stad, aan de randen of in

het landelijk gebied, een belangr i jke rol

(kunnen) vervu l len voor het funct ioneren

van een hub of beleidsdoelstelling in

stedelijk gebied (bijv. het autoluw maken

van de binnenstad). Waarschijnlijk z i jn

die zelfs essent ieel om op loss ingen voor

het stedelijk gebied te laten s lagen.

Beschouw elke hub dus vanu it z i jn rol in

het netwerk, want zo benoem je het

type/karakter ervan en vervolgens ga je

pas over tot invu l l ing. Op die manier

voorkom je dat je ook een parkeerterrein

met dr ie deelauto’s beschouwt als een

hub."

M icha: “Bovendien w i l je het ook aan de

randen van de stad goed geregeld

hebben. En voorkomen dat het landelijk

gebied het afvoerput je wordt van alles

wat in de stad niet meer kan. We z ien

een belangr i jke regierol voor de

overheid, om ervoor te zorgen dat ze

nadenken over het samenhangende

hubnetwerk waarmee de ketenreis

geopt imaliseerd kan worden. Op welke

p lekken w i l ik graag deelmobiliteit ( laten)

aanbieden en wat z i jn daarbij de

doelgroepen en de toegevoegde

waarde? Mensen die niet meer met de

auto de stad in kunnen of w i l len, kan bij

een mobiliteitshub aan de rand van de

stad een goede overstap worden

geboden op OV of een deelfiets. En een
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hub bu iten de stad voorz iet ook in de

verbinding met het landelijk gebied voor

reiz igers u it de stad. Zo ontstaat een

samenhangend netwerk van hubs waar

stad en bu itengebied elkaar versterken.

Werken aan

betekenisvolle

initiatieven

D it vraagt om goede afstemming: je hebt

elkaar echt nodig! We leven in een heel

andere t i jd dan 20 jaar geleden. De

ru imte is schaars en de opgaven

comp lexer. Op het moment dat steeds

meer marktpart i jen zelf init iat ief nemen

op het gebied van mobiliteit (bijv. in het

aanbieden van deelmobiliteit) en veel

projecten op een meer ‘organische’

manier tot stand komen, moet de

overheid strategisch blijven nadenken

over de waarde van het

mobiliteitsnetwerk en de rol die ze bij de

aanleg en exp loitat ie van hubs voor

z ichzelf z ien. Zo z i jn ze beter in staat om

de init iat ieven u it de markt op waarde te

schatten en indien mogelijk te faciliteren.

Een du idelijke v is ie helpt om elke schakel

beter te du iden en te komen tot de ju iste

invu l l ing. Zo’n v is ie op mobiliteitshubs in

een groter netwerk is er echter nog veel

te weinig. D it is wat ons betreft de

volgende stap in het verder inbedden

van deelmobiliteit in ons daily urban

system."

Keuzemodel hubs
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