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Introductie

Van 2020 naar 2050
Snelwegen raken echter snel 
vol, net als treinen, metro’s en 
trams. Fietsenstallingen zijn vol 
als je je fiets wilt stallen en leeg 
als je een fiets wilt lenen. We 
weten niet meer waar we extra 
asfalt kunnen neerleggen om 
het leed te verzachten en we 
kunnen de treinen niet langer 
maken dan ze al zijn. Toen wij 
de grootste fietsenstalling van 
de wereld maakten, stond die al 
tot de nok toe vol voordat hij 
goed en wel open was.

Het is 2020. Een jaar dat start met drukke snelwegen, volle treinen 
en ontelbare initiatieven om mobiliteitsproblemen op te lossen. Bij 
MaaS denkt niemand meer aan die mooie rivier, maar aan ”Mobility 
as a Service” waarmee je vloeiend van A naar B wordt gebracht. 
Nederland is een mooi en rijk land, dat altijd ver vooruit gedacht 
heeft als het gaat om infrastructuur. Zo legden we eeuwen geleden 
al kanalen aan zodat we ons sneller konden verplaatsen, met een 
mooi recht paadje erlangs om de trekschuit voort te trekken. 
Halverwege de 19e eeuw ontstond er een noodzaak om spoorlijnen 
aan te leggen om de nieuwste innovatie - stoomtreinen - mee te 
faciliteren. Al snel raasden stoomtreinen, en later elektrische 
treinen, door ons land om razendsnel mensen en goederen te 
vervoeren. Ongekende luxe, maar in de loop van de 20e eeuw 
werden we nog meer verwend. De auto werd het ultieme 
vervoersmiddel; nog sneller, persoonlijker, luxer en flexibeler. Er 
werden steeds meer nieuwe wegen aangelegd en de trein werd 
langzamerhand leger en leger.
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Om die reden besloten we om 
elf experts uit verschillende 
hoeken van de branche uit te 
nodigen om hun visie op 
mobiliteit op weg naar 2050 met 
ons en jou te delen. We hebben 
gezocht naar een zo breed 
mogelijk spectrum aan visies, en 
je zult terug zien dat er geen 
eenduidig antwoord komt op de 
vraag hoe mobiliteit er in 2050 
uitziet. Deze publicatie is dan 
ook geen exacte wetenschap, 
maar stof tot nadenken. Ons 
doel is om inspiratie te bieden, 
maar ook een inkijkje te geven 
in de gedachtengang van de 
partijen die onze toekomstige 
mobiliteit vormgeven. 

De vraag over hoe we 
Nederland in de toekomst 
mobiel kunnen houden houdt 
ons bij INFO altijd bezig. Alles 
wat we doen begint altijd met 
een ‘understand’ fase, waarin 
we proberen te begrijpen welk 
probleem we gaan oplossen en 
welke oplossingen daarvoor 
mogelijk zijn. Wij geloven dat 
ieder creatief proces zo moet 
beginnen, want zonder te 
begrijpen welk probleem je op 
wil lossen, is de kans groot dat 
je uiteindelijk niets oplost.
Mobiliteit is een veelomvattend 
onderwerp, niet eenvoudig te 
overzien en het is niet 
eenvoudig om de toekomst 
ervan te voorspellen. 
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Wat we hiervan kunnen leren is 
dat mobiliteit in Nederland altijd 
het directe gevolg van 
technologische en 
maatschappelijke 
ontwikkelingen is geweest: de 
trein leidde tot meer spoor en 
meer spoor leidde tot meer 
treinen. Dit geldt natuurlijk voor 
de auto en alle andere 
vervoersmiddelen die we 
gebruiken. Maar wat moeten we 
vandaag de dag leren en 
begrijpen over mobiliteit om de 
juiste dingen te doen om 
Nederland ook in de toekomst 
mobiel te houden? 

Als we dat begrijpen kunnen we 
ons gaan bezighouden met 
oplossingen die tot de volgende 
stap in mobiliteit gaan leiden.

Remmert Stipdonk
CEO - INFO

Introductie



WKennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid 

Wanneer we het hebben over 
mobiliteit, kunnen we het 
Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid (KiM) natuurlijk 
niet overslaan. Het KiM is een 
onafhankelijk wetenschappelijk 
instituut binnen het Ministerie 
van Infrastructuur & Waterstaat 
en doet onderzoek om dit 
ministerie van kennis en 
inzichten op het gebied van 
verkeer en vervoer te voorzien. 
Toon Zijlstra is hier Senior 

Wetenschappelijk Onderzoeker 
en houdt zich in deze rol 
voornamelijk bezig met 
vragenlijstonderzoeken en 
prognoses. Zijlstra: “Tijdens de 
opleiding tot stedenbouw-
kundige leerde ik dat de keuzes 
die je maakt ten aanzien van de 
ruimtelijke inrichting decennia 
lang de beweegruimte van 
mensen kunnen bepalen. Juist 
het gebruik van de ruimte, de 
interactie tussen mensen en 
objecten, greep mijn aandacht.” 

Toon 
Zijlstra 

Hypermobiliteit

Zijn interesse voor en kennis 
van mobiliteit komen duidelijk 
tot uiting wanneer hij vertelt 
over zijn visie op de huidige en 
toekomstige mobiliteit in 
Nederland.

Zijlstra stelt dat er te makkelijk 
over mobiliteitsproblemen wordt 
gepraat. Toch vindt hij dat “we 
in Nederland heel trots kunnen 
zijn op wat we hebben”. Op 
internationaal niveau scoren 
onze netwerken van 

2020 - Hypermobiliteit is zowel een 
zegen als een vloek

2025 - De volgende fase van 
mobiliteit wordt ingeleid door de 
babyboomers

2050 - Voor een mobiliteitstransitie is 
een grondige herziening van het 
sociaal-economische systeem nodig

3 lessen

Instant mobiliteit: Mobiliteit waar, 
wanneer en hoe ik dat wil
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Hij denkt dat er geen eenvoudige oplossing voor dit probleem 
bestaat, maar dat gedragsverandering er sowieso onderdeel van is 
en dat het zowel een maatschappelijke als politieke 
verantwoordelijkheid is om die gedragsverandering tot stand te 
brengen. Gelukkig kunnen veranderingen soms snel gaan. “De 
huidige coronacrisis leert vele mensen dat thuiswerken makkelijker 
en handiger is dan gedacht”, aldus de onderzoeker.

““De huidige coronacrisis leert vele 

mensen dat thuiswerken 

makkelijker en handiger is dan 

gedacht.” 

Toon ZijlstraKennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

waterwegen, autowegen, spoor, fietspaden, glasvezel en meer 
namelijk erg goed. Er is echter wel een bescheiden groep van 
hypermobielen die een aanzienlijke claim legt op de beschikbare 
capaciteit. Zij reizen op hoge snelheden over grote afstanden en de 
mobiliteit van mensen neemt steeds verder toe. Het wordt steeds 
makkelijker, goedkoper en comfortabeler om te reizen. De welvaart 
groeit en er is - vooral onder jongeren - een tendens ontstaan 
waarbij gewoon kamperen in de Ardennen het niet meer haalt bij 
een weekendje shoppen in New York of surfen op Bali. “Het is een 
soort statusding”, aldus Zijlstra. Drukte in trein, op de weg en op 
luchthavens, kwetsbaarheid voor verstoringen, (in)directe 
slachtoffers in het verkeer en de aanzienlijke claims op fossiele 
brandstoffen met alle klimaatproblemen vandien zijn tenslotte 
allemaal te linken aan de moderne (hyper)mobiele samenleving. 
Bovendien maakt deze hypermobiliteit de verspreiding van ziektes 
als corona mogelijk.

Het KiM heeft volgens hem een 
indirecte rol in onze mobiliteit:  
De verschillende onderzoeken 
van het KiM worden gebruikt 
door overheden, politieke 
partijen, instellingen en 
bedrijven die de kennis van het 
KiM omzetten in daden. De 
invloed van het KiM is echter 
lastig te meten volgens Zijlstra: 
“We worden met regelmaat 
aangehaald in brieven en nota’s 
aan de Tweede Kamer, dat is 
een goed signaal. Ook 
journalisten van vakbladen, 
kranten, radio en tv weten ons 
te vinden, maar dat alles 
betekent nog niet dat er ook iets 
gedaan wordt met de kennis die 
wij aanreiken”.

De rol van het KiM



Instant mobiliteitBabyboomers voorop
Zijlstra denkt dat de volgende 
fase in mobiliteit de komende 
vijf jaar wordt aangevoerd door 
de babyboomers. Deze groep 
bestaat maar liefst uit 4 miljoen 
mensen die de komende jaren 
hoge leeftijden gaan bereiken, 
waardoor velen geen auto meer 
zullen kunnen (of mogen) rijden 
en hij is benieuwd naar “wat dat 
gaat betekenen voor onze 
verkeers- en 
vervoerssystemen”. Deze 
generatie zal vanaf nu namelijk 
alles te voet moeten doen, 
waardoor voetgangers een meer 
centrale rol in visies en plannen 
van de overheden in zullen 
nemen. Daarnaast is deze 
generatie behoorlijk mondig, in 
de meeste gevallen digitaal 
vaardig (al zijn de onderlinge 
verschillen groot) én heeft 
bovendien meestal wel wat geld 
te besteden. Verder denkt hij dat 
klimaat een plekje bovenaan de 
agenda krijgt, en dan vooral in 
de vorm van het terugdringen 
van de uitstoot en 
klimaatadaptatie. Voor het 
terugdringen van 
broeikasgassen wordt vooral 
ingezet op technische 
oplossingen, zoals elektrische 
auto’s en fietsen samen met de 
digitalisering van 
mobiliteitsdiensten en 
reisinformatie.

Wanneer we hem vragen hoe hij denkt dat mobiliteit er over 30 jaar 
uit zal zien, geeft hij aan dat hij denkt dat “er een scherpere 
tweedeling zal ontstaan tussen de ‘ik wil het nu, zoals ik het wil en ik 
kan ervoor betalen’-mensen en mensen die vastzitten aan vaste 
werktijden en -plekken.” Deze ad hoc-mobiliteit is een luxe die lang 
niet iedereen zich zal kunnen veroorloven, net zoals de zelfrijdende 
auto. Zijlstra verwacht meer aandacht voor reistijdverrijking: “We 
realiseren ons steeds meer dat reistijd niet noodzakelijk verspilling 
is. De inrichting van onze leefomgeving en het ontwerp van 
voertuigen, etc. kunnen dit ondersteunen. Verder denkt hij dat alle 
collectieve en semi-collectieve oplossingen in 2050 (“het 
laaghangend fruit,” zoals hij het noemt), zoals bussen, trams, 
fietsen, scooters, stadsautootjes en andere vervoerssystemen 
elektrisch zullen zijn, maar denkt dat de elektrificatie van “het 
grovere spul”, zoals vrachtwagens, cementwagens en vliegtuigen 
een uitdaging zal zijn. Het is lastig om alles te overzien, zo stelt 
Zijlstra, want mobiliteit is compleet verweven met de samenleving, 
economie, technologie en milieu. Het zou zomaar kunnen dat 
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Toon ZijlstraKennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Sociaal-maatschappelijke oplossingen
Hoewel Zijlstra niet zeker weet wat de belemmeringen zullen zijn op 
weg naar mobiliteit in 2050, valt het hem op dat veel van de 
oplossingen gericht zijn op het vervangen van de energiebron 
(fossiel vs. elektrisch) i.p.v. de mobiliteitspatronen. Daarnaast 
worden er veel oplossingen aangedragen die te maken hebben met 
de digitalisering van mobiliteit. Zijlstra denkt echter dat er nog meer 
nodig is: “We moeten richting meer sociaal-maatschappelijke 
oplossingen en een herstructurering van de economie en de logica 
die daarachter zit. We hebben onszelf, onze levensstijl, de economie 
en de samenleving helemaal aangepast aan instant mobiliteit. Voor 
een transitie is dus meer nodig dan het vervangen van een 
verbrandingsmotor door een elektromotor,” concludeert hij.

“De meeste toekomstbeelden 

zeggen vooral iets over het 

heden; over die dingen die ons 
nu bezig houden.” 

tegen 2050 het economische hart van Nederland verschuift, 
bijvoorbeeld richting de NAP-route (een fietsroute ter hoogte van 
het Normaal Amsterdams Peil met steden als Breda, Utrecht en 
Zwolle). Hij nuanceert zijn eigen visie ook direct: “De meeste 
toekomstbeelden zeggen vooral iets over het heden; over die 
dingen die ons nu bezig houden”.



leden die de ANWB nu heeft.”
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MMet 4,7 miljoen leden is de 
ANWB een grote speler in het 
mobiliteitslandschap. Hun leden 
vertegenwoordigen een groot 
gedeelte van de Nederlandse 
bevolking en de ANWB vraagt 
regelmatig hun mening over 
waar zij behoefte aan hebben, 
nu en in de toekomst. De ANWB 
doet echter veel meer dan 
alleen vragen waar ze behoefte 
aan hebben en gestrande 
automobilisten op weg helpen. 
Ronald de Jong, Team Manager 

Mobiliteit & Verkeersveiligheid, 
vertelt ons dat de ANWB naast 
pechhulp ook een reis-
organisator en verzekerings-
maatschappij is en dat zij maar 
liefst 81 winkels hebben. Het 
doel van de ANWB is om ervoor 
te zorgen “dat mensen 
zorgeloos en met plezier 
onderweg zijn,” aldus De Jong. 

Ronald 
de Jong

De Jong en zijn team zijn 
onderdeel van de directie Merk 
& Leden binnen de afdeling 
Vereniging (“van en voor de 
leden”) en houden zich vooral 
bezig met maatschappelijke 
projecten en 
belangenbehartiging. De Jong 
(met gepaste trots): “Mijn team 
vertegenwoordigt de 4,7 miljoen 

Op dit moment is de ANWB hun 
visie voor 2050 nog aan het 
formuleren, maar De Jong zelf 
heeft, op basis van zijn ervaring 
en achtergrond, al een aantal 
zeer interessante meningen en 
ideeën.

2020 - Onze uitdaging is tweeledig: 
hoe krijgen we mensen uit de spits en 
hoe benutten we het netwerk beter 
buiten de spits?

2025 - De auto wordt door 
elektrificatie alleen maar goedkoper en 
duurzamer in gebruik, dus zal de 
boventoon blijven voeren

2050 - Er zal wezenlijk niet zoveel 
veranderen in hoe we ons verplaatsen, 
het wordt alleen duurzamer en er is 
meer keus

3 lessen

De auto 
voert de 

boventoon, 
nu en in de 

toekomst

ANWB
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Hij denkt niet dat de MaaS-pilots van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat hier uitkomst gaan bieden, want die zijn 
er vooral op gericht dat de auto helemaal geen onderdeel meer is 
van de reis “en daar geloven wij helemaal niet in,” stelt De Jong. Hij 
voelt meer voor de “en-en-oplossing”, waarbij we én investeren in 
infrastructuur én het slimmer benutten door thuis- en flexibel 
werken te stimuleren binnen door de overheid bepaalde kaders. 

““Betalen per reis moet de norm 

worden zodat mensen bewust 
worden van de daadwerkelijke 

kosten van hun reis.” 

Ronald de JongANWB

Om te beginnen vindt De Jong dat we ons “buitengewoon gelukkig” 
mogen prijzen met ons huidige mobiliteitsnetwerk als we het 
vergelijken met de netwerken van omringende landen. Natuurlijk is 
er ook wat te mopperen, want voor de coronacrisis stonden we 
vast, op de weg, in de trein en zelfs op de fiets. Als onderdeel van 
de Mobiliteitsalliantie heeft de ANWB toen vastgesteld dat het 
“twee voor twaalf” was en dat er nu iets moest gebeuren. De Jong 
denkt dan ook dat de limiet is bereikt; onze huidige infrastructuur 
heeft geen ruimte meer om verder te groeien en de dagelijkse 
hyperspits (voor corona) werd steeds drukker. Volgens De Jong is 
de uitdaging tweeledig: “Enerzijds moeten we mensen uit de spits 
krijgen en anderzijds moeten we het netwerk buiten de spits beter 
benutten. Het draait allemaal om optimalisatie.” 

en richting te geven aan de 
ontwikkelingen. Hij ziet echter 
ook een rol voor de ANWB als 
het aankomt op communicatie 
en het aanbieden van 
alternatieven. De rol van de 
ANWB is de afgelopen jaren 
veranderd. “We worden vaak 
weggezet als de asfalt-lobby, 
alleen voor de automobilist,” 
aldus De Jong. “Tegenwoordig 
is de ANWB er juist voor alle 
‘mobilisten’, of ze nou in de 
auto, op de fiets, op het 
voetpad of met het OV  

De Jong vindt dus dat de overheid het voortouw moet nemen in het 
oplossen van het huidige mobiliteitsprobleem, door kaders te stellen 

reizen.” In de toekomst zal de 
rol van de ANWB volgens De 
Jong “in de basis hetzelfde 
blijven”.

Twee voor twaalf

Niet alleen voor automobilisten
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Hij denkt dat tegen die tijd de terugweg, de grootste uitdaging zal 
zijn, want “wie kan mij garanderen dat de terugweg even soepel zal 
verlopen als de heenreis?” vraagt hij zich hardop af. 

MaaS me gek
Wanneer we De Jong vragen 
wat hij denkt dat de komende 
vijf jaar de belangrijkste 
ontwikkelingen op het gebied 
van mobiliteit zullen zijn, noemt 
hij er twee:  

De toenemende verstedelijking en de daarmee gepaard 
gaande druk op openbare ruimten.

Dat we door technologie een betere relatie tussen 
infrastructuur en voertuig hebben weten te bewerkstelligen 
waardoor we optimaal gebruik kunnen maken van het huidige 
netwerk.

2.

1.

Hij merkt hierbij wel op dat hij “zeer benieuwd is naar of er t.z.t. 
meer maatschappelijke bereidheid is om ons gedrag te laten sturen 
of beperken door technologie”. MaaS-apps zullen een belangrijk 
onderdeel van mobiliteit uit gaan maken, maar dat doen ze nu ook 
al, zo stelt De Jong: “Ik MaaS mezelf al jaren gek!” 



Ronald de JongANWB

Onverslaanbare auto’s
De Jong denkt dat het vooral 
een taak van de overheid is om 
een flexibel vervoerssysteem te 
faciliteren dat nodig is om deze 
mobiliteitstransitie teweeg te 
brengen: “Want beleid is wat 
dingen wel of niet mogelijk 
maakt.” Daarnaast denkt De 
Jong dat betalen per reis 
(gebruik vs. bezit) de norm moet 
worden, zodat mensen zich 
bewust worden van de 
daadwerkelijke kosten van een 
reis en daardoor betere 
afwegingen gaan maken. Het 
delen van auto’s is daarin 
volgens hem een logische stap. 
De Jong: “Door elektrificatie zal 
het onderhoud en het gebruik 
van auto’s veel duurzamer en 
goedkoper worden, en ik denk 
dat ze dan onverslaanbaar 
worden.” 

Reistijd wordt werktijd
Hij denkt dan ook niet dat het 
mobiliteitsprobleem in 2050 zal 
zijn opgelost. “Ik denk alleen 
dat reistijd werktijd wordt.” 
Mensen zullen hun reis 
gebruiken voor bijvoorbeeld een 
virtuele meeting en de 
verzorgingsplaatsen 
(parkeerplaatsen) van de 
toekomst zullen over meer 
werkfaciliteiten beschikken. 
Helaas zal het volgens De Jong 
nog steeds vol zijn en knellen 
tussen ruimte voor woningen en 
ruimte voor infrastructuur, maar 
we zullen het wel anders gaan 
ervaren, meer kansen zien in 
plaats van belemmeringen. De 
Jong denkt tot slot dat het 
verleden de beste voorspeller 
voor de toekomst is: “Welke 
schokkende dingen zijn er nou 
sinds 1990 gebeurd op het 
gebied van mobiliteit? Bijzonder 
weinig, het is alleen wat veiliger 
en duurzamer geworden en we 
hebben meer keus.”

Iets verder in de toekomst, in 
2050 om precies te zijn, denkt 
De Jong dat we ons niet 
wezenlijk anders zullen 
verplaatsen dan nu: “Ik geloof 
helemaal niet in drones en 
vliegen als oplossing voor 
personenmobiliteit in 
Nederland.” Waar hij wél in 
gelooft is dat we tegen die tijd 
d.m.v. technologie meer grip 
zullen hebben op de flow van de 
reis en dat we dan “goed, 
makkelijk en betrouwbaar 
multimodaal gaan reizen”. De 
Hyperloop ziet De Jong ook niet 
gebeuren en hij denkt dat ook 
over 30 jaar de (elektrische en/
of zelfrijdende) auto het 
straatbeeld nog steeds zal 
domineren, al zullen er ook veel 
meer ‘people movers’ zijn. 

Goed, gemakkelijk en 
betrouwbaar 
multimodaal reizen

Hij hoopt vooral dat we tegen 
die tijd geoptimaliseerd en veel 
minder reizen, “dat we straks 
een generatie hebben die zich 
niet meer voor kan stellen dat 
we elke dag naar kantoor 
gingen en anderhalf uur in de 
file stonden”. 
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DDeelvervoer wordt een steeds 
normaler onderdeel van 
mobiliteit in Nederland. Je kunt 
tegenwoordig zelfs gebruik 
maken van een deel-bakfiets! 
Leverancier van o.a. deze 
bakfietsen is Hely, een hub-
oplossing die in maar liefst tien 
Nederlandse steden naast 
bakfietsen ook gewone 
elektrische deelfietsen en 
deelauto’s aanbiedt. Allemaal 
geïntegreerd in één app. Tarik 
Fawzi is één van de vier mensen 
die al sinds het begin bij Hely 
betrokken is, hij is als co- 
founder verantwoordelijk voor

Hely

het opzetten van partnerships. 
Hely levert vanuit 20 Hely Hubs 
verschillende deelvoertuigen en 
is een initiatief van de NS. De 
NS wilden namelijk kijken of en 
hoe zij een bijdrage konden 
leveren aan de beruchte ‘first 
and last mile’ en hoe zij “een rol 
konden spelen in de 
waardeketen van mobiliteit,” 
aldus Fawzi. Hoewel de NS 
(inmiddels samen met Pon) 
aandeelhouder is, is Hely een 
op zichzelf staand en opererend 
bedrijf met als doel om delen 
slimmer, leuker én duurzamer te 
maken. 

Tarik Fawzi

Geen pilots, niet experimenteren, 
maar gewoon doen

Vanuit zijn expertise op het 
gebied van deelvervoer, deelt 
Fawzi zijn visie op mobiliteit en 
multimodaal vervoer. 

Als we deelvervoer aanbieden zullen 
mensen er gebruik van maken en zal 
de verschuiving van bezit naar gebruik 
zich nog verder ontwikkelen

We moeten niet meer experimenteren, 
maar dóen en de overheid moet (veel) 
meer investeren in deelvervoer

Vervoersmiddelen die we over 30 jaar 
zullen hebben, zullen verbonden zijn 
door IoT en flinke impact hebben op 
de ruimtelijke inrichting

2050

2025

2020

3 lessen
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Tarik FawziHely

Fawzi signaleert een 
verschuiving van bezit naar 
gebruik, hoewel dat nog in 
stapjes gaat en in een relatief 
vroege fase zit: “De wereld gaat 
niet morgen opeens 
veranderen,” zegt hij. Hij ziet dat 
er veel verschillende nationale 
en internationale aanbieders van 
deelvoertuigen zijn. Dit komt 
volgens Fawzi omdat er vooral 
in steden steeds minder ruimte 
is en dat overheden aansturen 
op klimaatdoelstellingen en het 
efficiënt omgaan met publieke 
ruimtes. Steden zijn daardoor 
zeer restrictief als het aankomt 
op parkeren. Hoewel dit 
natuurlijk onhandig is voor 
(verstokte) autobezitters, is het 
de ideale voedingsbodem voor 
deelvervoerinitiatieven als Hely. 
Fawzi stelt dat technologie ook 
een factor is: “[Dat] maakt het 
steeds makkelijker om via je 
mobiele telefoon een voertuig te 

Aanbod creëert vraag 

““Ruimtegebrek in steden is de ideale 
voedingsbodem voor deelvervoer initiatieven.”

Als het aan Fawzi ligt, is elke nieuwbouwwijk straks uitgerust met 
een Hely Hub, wat het voor bewoners veel makkelijker maakt om 
met slechts één app verschillende vormen van mobiliteit te boeken, 
afhankelijk van wat ze op dat moment nodig hebben. Het is hem 
echter wel opgevallen dat gemeentes vaak wel “iets willen met 
[mobiliteits]hubs”, maar eigenlijk niet precies weten hoe ze dat aan 
moeten pakken en hoe ze alle partijen bij elkaar moeten brengen. 
Laat dat nou net één van die dingen zijn waar Hely in uitblinkt. 
Daarnaast zijn vastgoedpartijen over het algemeen nogal 
conservatief en gaan ervan uit dat bewoners gewoon hun auto voor 
de deur willen hebben. Hely heeft hun kunnen laten zien dat er juist 
heel veel te winnen valt met de toevoeging van deelvervoer. Ze 
hebben hierin een adviserende rol en Fawzi weet inmiddels precies 
aan welke eisen een hub moet voldoen om bij het leefgebied te 
passen. 

Nieuwe wijken, nieuw vervoer

vinden, reserveren, ontsluiten en betalen. Daarmee wordt het 
makkelijker om gebruik te maken van verschillende vormen van 
deelvervoer.” Daarnaast denkt hij dat het aanbod de vraag creëert: 
“Niemand vroeg tien jaar geleden om een elektrische bakfiets, maar 
nu ze beschikbaar zijn, willen mensen ze wel.” Dat zal ook gebeuren 
met multimodaliteit; als het wordt aangeboden, zullen mensen het 
gaan gebruiken.
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Mobiliteit verbonden 
door IoT

Deelvervoer wordt 
de norm
Afgezien van zijn eigen 
toekomstdromen voor Hely, 
heeft Fawzi ook nog wel wat 
ideeën over toekomstige 
mobiliteit in het algemeen. Zo 
denkt hij dat er over vijf jaar 
meerdere grote internationale 
aanbieders zullen zijn die 
verschillende multimodaliteiten 
aan zullen bieden. “Dat zal echt 
een verandering teweeg gaan 
brengen,” voorspelt hij. Ook 
denkt hij dat OV en deelvervoer  

Als we hem vragen hoe hij 
vervoer en mobiliteit over 30 

jaar voor zich ziet, voorspelt hij 
dat we “heel veel andere typen 
voertuigen [zullen] hebben”, 
zoals bijvoorbeeld elektrische 
drones. “Dit zal een enorme 
impact hebben op de ruimtelijke 
inrichting van steden,” zegt hij. 
Volgens hem zijn gemeentes nu 
al bezig met het zo inrichten van 
de openbare ruimtes dat ze op 
de lange termijn ook geschikt 
zijn voor andere voertuigen. Het 
zal dan ook veel eenvoudiger 
zijn om d.m.v. Internet of Things 
(IoT) bijvoorbeeld een 
elektrische of zelfrijdende auto 

veel meer met elkaar 
gecombineerd zullen worden in 
de komende vijf jaar. In 
nieuwbouwwijken wordt 
deelvervoer de norm: “Deels 
omdat het wordt opgelegd door 
gemeentes en 
projectontwikkelaars, maar ook 
omdat er nog nauwelijks 
parkeerplaatsen zullen zijn.”
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Tarik FawziHely

Niet techniek, maar 
mentaliteit is het 
probleem

Fawzi noemt het een “open 
deur”, maar hij denkt dat het de 
samenleving als geheel is, 
iedereen in de waardeketen. 
Ook denkt hij dat het zal helpen 
om niet meer te spreken over 
pilots en experimenten: “We 
moeten ophouden het woord 
experiment te gebruiken. Dat 
maakt het te klein en wekt de 
indruk van tijdelijkheid waardoor 
het lijkt alsof we er zomaar mee 
kunnen stoppen.” Tot slot zou 
de overheid een groter 
percentage van het geld dat ze 
nu besteden aan infrastructuur 
en het OV moeten investeren in 
deelvervoer, vindt Fawzi. “Als je 
1% van het geld dat aan OV 
wordt besteed aan deelvervoer 
zou besteden, dan kun je de 
wereld veranderen. ‘Put your 
money where your mouth is’! En 
laat het anders aan de markt 
over.” 

In 2050 hebben we geen 
mobiliteitsprobleem meer. Er is 
namelijk door alle 
technologische ontwikkelingen 
en het steeds verder 
uitbreidende aanbod “echt geen 
reden meer om 
mobiliteitsproblemen te 
hebben”. Het enige obstakel 
zou onze mentaliteit kunnen zijn. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
mentaliteit ten aanzien van 
thuiswerken. Hier was Fawzi 20 
jaar geleden al mee bezig, maar 
het krijgt nu - onder invloed van 
de coronacrisis - pas voet aan 
de grond: “Dat gaat een flinke 
verandering teweeg brengen en 
dat komt niet door de 
technologische mogelijkheden, 
maar door een 
mentaliteitsverandering,” 
concludeert hij. 

Stop met pilots en 
experimenteren

voor je deur te laten verschijnen 
m.b.v. een app op je mobiele 
telefoon. “Als we die dan nog 
hebben,” lacht hij, “misschien 
zijn apps tegen die tijd wel 
hopeloos ouderwets.” Hij denkt 
namelijk dat in 2050 alles 
uitgerust zal zijn met IoT: “We 
hebben tegen die tijd 8G, de 
rekenkracht van chips 
verdubbelt, terwijl de prijs 
verlaagt en [dat betekent dat] 
koelkasten, koffiekopjes, kleding 
en boeken allemaal [...] met 
elkaar kunnen communiceren, 
zonder dat je daar opdracht 
voor hoeft te geven. Hetzelfde 
geldt voor voertuigen.”

En wie is er dan 
verantwoordelijk voor deze 
mobiliteitstransitie? 

“Als je 1% van het geld dat aan 
OV wordt besteed aan 

deelvervoer zou besteden, dan 
kun je de wereld veranderen.” 



Het Nederlandse OV heeft zowel met 
ruimtegebrek als leegstand te kampen

Voor een ‘new way of life’ is 
vertrouwen en samenwerking nodig

Door natuurlijke middelen aangedreven 
voertuigen hebben de toekomst

2050

2025

2020

Met 1 miljard reisadviezen in 
2019, is 9292 (onderdeel van de 
REISinformatiegroep) niet alleen 
een handige app, maar ook een 
serieuze speler op het gebied 
van openbaar vervoer in 
Nederland en - als we social 
media moeten geloven - zelfs 
een werkwoord. Tania 
Rademaker is hier Sales & 
Business Manager, maar is ook 
aanspreekpunt voor de OV-
bedrijven, verantwoordelijk voor 
het NDOV (Nationale Databank 
Openbaar Vervoer) Loket, 
stakeholder vervoerders en 
houdt zich sinds anderhalf jaar 
ook bezig met MaaS. 

9292

Doordat ze zoveel petten draagt 
en al verschillende rollen heeft 
vervuld binnen de 
REISinformatiegroep, heeft ze 
interessante inzichten en 
meningen over vervoer en 
mobiliteit.

3 lessen

Maatwerk is het sleutelwoord 

Tania 
Rademaker

Zoveel meningen, zoveel 
maatwerk
Als eerste willen wij van haar 
weten wat ze van het huidige 
mobiliteitsnetwerk in Nederland 
vindt. Rademaker: “Ik bekijk ons 
mobiliteitsnetwerk logischerwijs 
vanuit het OV-perspectief en 
dan zie je ruimtegebrek.” Het is 
tijdens de spits namelijk erg vol 
in het Nederlandse OV, maar in 
de daluren zijn er ook trajecten 
waar bijna niemand op reist.
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Als wij haar vragen of we 
binnenkort ook andere 
huurfietsen, -scooters en -steps 
kunnen verwachten, moet ze 
lachen: “Dat is ook één van mijn 
petten. Ik ben ook 
contactpersoon voor 
andersoortig vervoer. Ik ben nu 
druk met het aansluiten van 
nieuwe fietsaanbieders. Op een 
later tijdstip wil ik daar nog 
deelauto’s, P&R en flex-OV aan 
toevoegen.” 
Als je het over personalisatie 
hebt, moet je het ook over 
privacy hebben. 

Tania Rademaker9292

          l sinds de oprichting 25 
jaar geleden, beweegt 9292 
zoveel mogelijk mee met 
maatschappelijke veranderingen 
en technologische 
ontwikkelingen. Zo hebben ze 
onlangs de nieuwe app 
gelanceerd, die niet alleen qua 
functionaliteit te personaliseren 
is, maar die zich, naarmate je 
hem meer gebruikt, steeds meer 
aan jou aanpast, hij is veel 
intuïtiever. Een andere nieuwe 
feature is dat er nu meerdere 
modaliteiten aan toegevoegd 
zijn, zoals de (eigen, OV- en 
HTM-)fiets. 

A
9292 als travel buddyEr is volgens Rademaker dan 

ook niet één oplossing die voor 
iedereen past. “Maar we hebben 
natuurlijk 17 miljoen mensen en 
zoveel meningen, zoveel 
maatwerk, dus hoe ga je 
daarmee om?” vraagt zij zich 
hardop af. De crux zit hem 
volgens haar vooral in of de 
reiziger bereid is mee te 
veranderen met alle 
technologische ontwikkelingen 
in de sector. Dat is zowel een 
gedrags- als logistieke puzzel, 
want “je wil gedrag veranderen 
[...] en hebt tegelijkertijd grote 
investeringen nodig voor 
grootschalige projecten,”aldus 
Rademaker.
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Vertrouwen en samenwerken
Zoals meer van onze gesprekspartners in deze publicatie vindt 
Rademaker het in de eerste instantie lastig om te voorspellen wat 
de komende vijf jaar ons gaan brengen op het gebied van mobiliteit: 
“Vijf jaar is zo kort! [...] Wat er komt zal met anders leven te maken 
hebben, een allesomvattend iets,” denkt ze. Nadat ze er wat langer 
over nagedacht heeft, komt ze tot de conclusie dat er digitaal heel 
veel mogelijk is en dat we nu door corona zien dat thuiswerken en 
werken wanneer het het beste uitkomt heel goed mogelijk is: “Als 
we in de sector met elkaar een modus vinden van vertrouwen en 
samenwerking dan zal de komende vijf jaar een nieuwe ‘way of life’ 
ontstaan.” Daarbij denkt ze niet dat we opeens allemaal “mega-
efficiënt” op afstand gaan werken, maar er wordt bewustzijn 
gecreëerd en er zal meer maatwerk bijkomen.

En over 30 jaar? Zoals veel van haar generatiegenoten is 
Rademaker opgegroeid met The Jetsons, een tekenfilmserie over 
een gezin dat in de toekomst leeft, en zou het dan ook tof vinden als 
ons dagelijkse leven er over 30 jaar ook zo uitzag. 

The Jetsons

““De crux zit hem vooral in of de 

reiziger bereid is mee te veranderen 

met technologische ontwikkelingen.”

Daar houdt 9292 zich heel strikt 
aan. En omdat ze zich strikt aan 
de privacywetgeving houden, 
kunnen ze ook experimenteren 
met wat er allemaal kan als 
reizigers ze wél toestemming 
geven om hun reisgegevens te 
gebruiken. Rademaker: “Hier 
zijn we een samenwerking voor 
gestart met Warner Music. We 
bieden playlists aan die passen 
bij [de omgeving van] je reis.” 
Zo wordt 9292 uiteindelijk (veel) 
meer dan gewoon een app, het 
wordt een echte travel buddy. 
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Tania Rademaker9292
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Ze zou bijvoorbeeld graag een 
“bubbeltje” om zich heen 
hebben dat op het moment dat 
ze een bepaald product voor de 
zoveelste keer heeft bekeken, 
voorstelt om het dan maar aan 
te schaffen. Rademaker hoopt 
dat “de wereld er dan nog is” en 
dat we er met zijn allen goed 
voor zorgen, maar denkt niet dat 
we dat zullen doen door 
elektrisch te reizen: “Ik denk dat 
we tegen die tijd op de natuur 
rijden. Niks elektrisch. Wind en 
water!” Ook gelooft ze niet zo in 
de zelfrijdende auto, want “als 
we er allemaal in rijden, krijg je 
ook weer files”. Het zal volgens 
haar een combinatie van 
verschillende modaliteiten 
worden, maar het zal nooit ‘one 
size fits all’ zijn en niet allemaal 
in één grote MaaS-app 
samenkomen.

Op de vraag hoe we dit moeten gaan bereiken en wie hier 
verantwoordelijk voor is, kan Rademaker kort en krachtig 
antwoorden: “Eenieder natuurlijk!” Ze is ervan overtuigd dat het niet 
gaat lukken als je niet elke generatie aanspreekt, iedereen moet 
meedoen. Zij hoopt dat 9292 hier aan bij kan dragen door de 
reiziger onbewust op een prettige manier op nieuwe manieren van 
reizen te wijzen, maar heeft niet de illusie dat we in 2050 helemaal 
geen mobiliteitsproblemen meer hebben. “De wereld is groot en 
iedereen heeft zijn eigen dynamiek, dus laat ik zeggen dat ik hoop 
dat we in ieder geval voor Nederland een soort van werkend 
modelletje hebben waarin het weer in balans is,” besluit ze. 
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Voor deze publicatie hebben we met veel verschillende commerciële 
partijen gesproken, maar het is natuurlijk ook interessant om dit 
vraagstuk door de ogen van de overheid te bekijken. Daarvoor 

spraken we met Eric Mink, Programmamanager MaaS bij het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op verzoek van zowel publieke 
als private partijen, begon het 
ministerie zich zo’n drieënhalf 
jaar geleden over het MaaS-
vraagstuk te buigen. Het 
vraagstuk van de verschillende 
overheden en marktpartijen 
was, wat hun rol hierin zou 
moeten zijn. Daarom zijn ze 
vorig jaar gestart met een 
programma dat bestaat uit 
zeven landelijke MaaS-pilots. 
Het doel van het programma is 
om een ecosysteem te creëren 
waarin elke app zoveel mogelijk 
vervoer aanbiedt en om te leren 
wat de impact hiervan is op 
reizigersgedrag.
Zo zijn markt en overheden 
“samen in het diepe 
gesprongen” en hebben ze een 
aantal principes gedefinieerd op 
het gebied van het delen van 
data, samenwerken, gebruik van 
de gezamenlijke standaarden en 
samen leren. 

Daarbij hebben ze regio’s gevraagd om vanuit die pijlers op 
specifieke beleidsdoelen aan te sturen. Het overkoepelende doel 
van deze principes is om erachter te komen 

Eric MinkHet MaaS-
programma 
als leerschool 
voor de 
toekomst

2020 - Oplossingen op basis van data worden steeds belangrijker

2025 - De trend van gebruik naar bezit zet door en apps maken dat makkelijker

2050 - Congestie is op te lossen door de inzet van nieuwe mobiliteit en 
gedragsveranderingen, al dan niet gestimuleerd door de overheid

3 lessen



Hij gelooft dus niet dat 
simpelweg infrastructuur 
bijbouwen de oplossing is: “We 
moeten naar slimmere 
maatregelen kijken [...] en dat 
betekent dat we als ministerie, 
als overheden en als sector, 
proberen steeds meer vanuit 
data en reizigersgedrag te 
werken en niet alleen maar 
vanuit infrastructuur. Het gaat 
om de combinatie. Daarnaast 
moeten we in plaats van alleen 
groei, andere thema’s zoals 
duurzaamheid, vervoers-
armoede, grensoverschrijdend 
openbaar vervoer en filereductie 
centraal stellen. 

Eric MinkMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat

Nieuwe oplossingen voor 
oude problemen

Slimmere maatregelen
Onze eerst vraag aan Mink gaat 
over wat hij van de huidige 
mobiliteit in Nederland vindt. 
Mink: “Voor de coronacrisis 
liepen we volgens de 
vervoersprognose hartstikke 
vast.” Hij denkt dat enkel 
inzetten op extra infrastructuur 
niet op kan tegen de voorspelde 
hoge economische groei. 

Ook bij het Ministerie van IenW 
ligt de nadruk nog heel erg op 
congestie bestrijden met 
infrastructuur, omdat je moet 
kunnen bewijzen dat een 
oplossing tot een bepaald 
resultaat leidt: “Je moet de 
impact van oplossingen kunnen 
kwantificeren. Dat is bij 
traditionele maatregelen, zoals 
een weg die je aanlegt om files 
te bestrijden, eenvoudiger dan 
bij de inzet van een 
gedragsmaatregel.” 
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Vanuit deze principes en met 
deze onderzoeksvraag in zijn 
achterhoofd deelt Mink zijn visie 
op onze huidige en toekomstige 
mobiliteit in Nederland. 

“of en hoe mensen anders, 
slimmer en duurzamer gaan 
reizen op het moment dat ze 
meer keuze hebben,” aldus 
Mink. 

Dit beproeft het Ministerie van 
I&W onder andere met MaaS en 
zal bij succes een behoorlijke 
cultuurverandering te weeg 
brengen, voorspelt Mink. 



Van bezit naar gebruik
Mink denkt dat de belangrijkste 
ontwikkeling op het gebied van 
mobiliteit in de komende vijf jaar 
de verschuiving van bezit naar 
gebruik zal zijn: “Niemand kan 
de toekomst voorspellen, maar 
mensen [...] willen gewoon goed 
vervoerd worden op de wijze die 
bij hun past en hechten steeds 
minder waarde aan het bezit van 
een eigen auto of fiets,” stelt hij. 
Hij denkt daarom dat het 
gebruik van deelmobiliteit en  
ride-sharing concepten enorm 
toe zal nemen de komende 
jaren. Daarnaast gelooft hij ook 
dat er straks verschillende 
MaaS-apps zullen zijn die je 
reisadvies aanpassen aan 
bijvoorbeeld je agenda, je 
inzicht geven in alternatieve 
vervoerswijzen, de impact en de 
kosten daarvan en dat ze 
daarmee ons gedrag zullen 
veranderen. Uit de 
geaggregeerde data van zulke 
apps is af te leiden hoe reizigers 
het liefst gestimuleerd worden in 

Als we hem vragen naar hoe mobiliteit er over 30 jaar uit zal zien, 
geeft hij meteen aan dat de mogelijkheden nagenoeg eindeloos zijn. 
Hij geeft aan dat de vier scenario’s van het Planbureau voor 
Leefomgeving “een mooie weergave zijn van wat er kan gebeuren, 
zowel in positieve als negatieve zin”. Daarnaast denkt hij dat over 30 
jaar bezit veel minder belangrijk is geworden, dat er veel nieuwe 
vervoersmiddelen zijn - “misschien zelfs vormen van mobiliteit die 
we ons nu nog niet voor kunnen stellen” - en dat we volledig 
ontzorgd worden tijdens de reis. 

Van videobellen tot teleportatie 

““We proberen als ministerie 

steeds meer te werken vanuit 

data en reizigersgedrag.”
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Hij denkt dan ook dat de 
overheid nieuwe oplossingen 
voor oude problemen moet 
durven bedenken en ziet 
gelukkig een veranderende 
tendens. Zo heeft dit kabinet 
gekozen voor een “verschuiving 
van infrastructuurfonds naar 
mobiliteitsfonds,” zegt Mink.

hun gedragsverandering. Mink hoopt vanuit nieuwe data tot nieuwe 
beleidsinzichten te komen op gebieden als leefbaarheid, 
verduurzaming, filebestrijding, sociale inclusie en bereikbaarheid 
van regio’s. Daarbij denkt hij dat een “samenwerking tussen MaaS-
dienstverleners, vervoerders en overheden nodig is” waarbij het 
voor een gelijk speelveld belangrijk is om “standaardisatie, 
afstemming en spelregels” in het systeem aan te brengen. En het 
businessmodel dat daaruit gaat rollen zou op zowel publieke als 
private doelen aan kunnen sluiten, veel ondernemers zijn hier al erg 
gedreven in.
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Eric MinkMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat

Omdat we tegen die tijd alleen 
elektrisch rijden en vliegen, en 
misschien zelfs wel per 
Hyperloop reizen, hebben we de 
doelen van het klimaatakkoord 
bereikt. Hij dagdroomt ook over 
nieuwe vormen van mobiliteit en 
denkt dat deze kunnen variëren 
van “gewoon videobellen” tot 
het hoverboard uit Back to the 
Future en van ‘virtual reality’ tot 
teleportatie. Het zal in elk geval 
allemaal in gang worden gezet 
door creatieve disrupties die 
worden gedaan door 
baanbrekende innovaties.
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Mink denkt dat het “zeker mogelijk” is dat congestie in 2050 is 
opgelost. Hij denkt wel dat we dan eerst uit moeten zoeken hoe we 
het hardnekkige kuddegedrag van mensen kunnen doorbreken, 
maar ook dat het “met een beetje goede wil” heus wel kan. Hier 
zullen de MaaS-pilots die (hopelijk) snel van start gaan uitkomst 
bieden, zij zullen de extra inzichten en bewijzen leveren die nodig 
zijn om gedrag te meten en methodes vinden om bijvoorbeeld de 
piekspits beter te spreiden. Bovendien heeft corona ons een ‘wake-
up call’ gegeven. “Mensen hebben nu gezien dat het ook anders 
kan,” aldus Mink, “de vraag is nu in hoeverre we bereid zijn om het 
ook blijvend anders te doen,” vervolgt hij. “Daar zullen we als 
overheid misschien ook wat prikkels voor moeten geven, dat gaat 
niet vanzelf,” besluit hij. 
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Joost van der Made is 
mobiliteitsstrateeg bij de NS. In 
deze rol houdt hij zich bezig met 
hoe de NS kan blijven bijdragen 
aan de mobiliteit van Nederland, 
nu en in de toekomst. Door 
middel van onderzoek hebben 
zijn collega’s geconstateerd dat 
er een discrepantie zit tussen 
hoe de klant zich voelt en wat er 
daadwerkelijk gebeurt: “Als je 
vraagt wat ze willen, willen ze 
dat de trein op tijd rijdt en dat ze 
een plekje hebben, maar als je 
kijkt naar wat ze écht willen, 
willen ze waardering, controle 
en autonomie,” zegt hij.

Waar eerder een visie op de 
toekomstige (digitale) 
reisbeleving is gedefinieerd, 
houdt Van der Made zich nu 
vooral bezig met het vraagstuk 
over hoe het IT landschap van 
de toekomst eruit moet zien om 
zijn visie te realiseren. Hij heeft 
dan ook interessante ideeën 
over de toekomst van mobiliteit. 

Joost 
van der Made 

2020 - Het mobiliteitsprobleem kan alleen worden opgelost als meerdere partijen 
de handen ineen slaan

2025 - Technologie en digitale componenten hebben een belangrijke rol, maar 
maatschappelijke- en gedrags-veranderingen zullen leidend zijn

2050 - In de toekomst zal de nadruk niet op multimodaal maar op de 
duurzaamheid van reizen liggen

3 lessen

Een deltaplan voor 
mobiliteit biedt uitkomst

NS



Joost van der MadeNS

De overheid heeft een aanzienlijk deel van de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de NS neergelegd, maar volgens Van der Made zijn er 
veel meer stakeholders die hier invloed op uit kunnen (en moeten) 
oefenen. Zo zou Van der Made de grote steden, maar ook de 
consument erbij willen betrekken: “Als je een nieuwe baan krijgt, 
moet het reizen met openbaar en gedeeld vervoer zo aantrekkelijk 
zijn geworden worden dat je onderhandelt voor een mobiliteitskaart 
in plaats van een lease-auto."

1. Capaciteit van het OV moet met 40% toenemen

2. OV moet volledig duurzaam worden

3. Klanttevredenheidscijfer van een 8 

4. Naadloos mobiliteitsnetwerk

Hij zou graag samen met andere 
partijen willen werken aan een 
naadloos mobiliteitsnetwerk. 
Hoewel wij gezamenlijk - 
voorafgaand aan de 
coronacrisis - 1.2 miljoen 
treinritten per dag maken is het 
aandeel van het spoor in het 
aantal reizigerskilometers nog 
steeds te gering. Van der Made 
zou dan ook graag zien dat de 
NS-app meer gepersonaliseerde 
reisbegeleiding gaat bieden, 
waarbij het bijvoorbeeld veel 
makkelijker gaat worden om een 
beschikbare parkeerplaats te 
vinden voor de overstap van 
trein naar auto of uit te vinden 
hoe je op de beste manier van 
het station bij de 
eindbestemming kan komen.  
Digital is hiervan een essentieel 
onderdeel. Regisseur van de reis van de toekomst

Contouren Toekomstbeeld OV 2040 
De vier grootste problemen in het OV worden volgens hem goed 
omschreven in het overheidsrapport Contouren Toekomstbeeld OV 
2040:

““Met het openbaar en gedeeld vervoer reizen 

moet zo aantrekkelijk zijn dat je bij je nieuwe 

baan onderhandelt voor een mobiliteitskaart 
in plaats van een lease-auto.” 
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Uiteraard ziet Van der Made zelf ook een grote rol voor de NS, 
“maar dan als regisseur en niet als directeur,” zegt hij. 
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Als we hem vragen naar hoe hij denkt dat we ons in 2050 
verplaatsen, is dat volgens Van der Made niet per persoonlijke 
‘drone copter’, ‘people drone’ of Hyperloop. Hij denkt dat we 
überhaupt minder gaan reizen door de inzet van technologie, maar 
dat als we wel op reis gaan we hogere kwaliteit en een betere 
reiservaring willen. Hij hoopt dat we tegen die tijd ook de 
spitsspreiding onder controle hebben, maar ziet hier ook een grote 
rol voor gemeenten, die volgens hem op verschillende manieren de 
vraag naar mobiliteit kunnen sturen, waarbij andere, meer duurzame 
vormen van mobiliteit een kans gaan krijgen. Ook denkt hij dat 
tegen die tijd ‘shared use’ van bijvoorbeeld auto’s en fietsen een feit 
is.     

Om dit alles tot een succes te brengen, denkt Van der Made dat een 
soort Deltaplan voor mobiliteit uitkomst zou bieden. Dat er vanuit de 
overheid bepaald wordt welke problemen voorrang krijgen, zodat 
bedrijven kunnen laten zien wat ze in huis hebben om die specifieke 
problemen op te lossen. Bovendien denkt hij dat veel organisaties 
samen zullen gaan werken: “Je ziet nu al dat organisaties elkaar 
opzoeken, omdat ze weten dat ze slechts een schakel in de 
waardeketen zijn en iedereen op zoek is naar partners met kennis 
en expertise om de volgende stap in MaaS te zetten.”

Deltaplan voor mobiliteit

Meer flexibiliteit, minder drukte
In de nabije toekomst is technologie een grote speler, maar niet de 
ster van de show: “We gaan geen dingen doen alleen omdat het 
technisch mogelijk is,” stelt hij. Wat hij denkt is dat wij als 
samenleving meer flexibiliteit in werktijden gaan toestaan onder 
invloed van de coronacrisis en dat technologie een belangrijk 
onderdeel zal zijn van het (beter) spreiden van de drukte in de spits. 
Ook noemt hij de rol van nieuwe modaliteiten, zoals een initiatief dat 
in zijn ogen maar weinig aandacht krijgt; de ‘urban lightweight 
electric vehicles’, van die motorscooters met drie wielen. Van der 
Made: “Ze bieden de veiligheid van een auto met het formaat van 
een motor en zijn daarmee ideaal voor het vervoer van en naar het 
station.”

Technologie & wetgeving 



Joost van der MadeNS

Duurzaam reizen wordt de norm
Maar bestaan er met al deze ontwikkelingen überhaupt nog wel 
mobiliteitsproblemen in 2050? Van der Made denkt dat er 
“ontzettend veel mooie oplossingen in het verschiet liggen om een 
heel eind te komen.”  Veel trendwatchers voorspellen dat we in de 
toekomst allemaal multimodaal zullen gaan reizen. Van der Made 
denkt echter dat de nadruk vooral op duurzaam reizen zal komen te 
liggen. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat alle seinen nu op groen 
staan om die transitie te maken. “Het is wel een uitdaging en we 
zullen vast nog vaak op ons gezicht gaan, maar ik denk dat wij [in 
2050] een enorme slag hebben gemaakt,” besluit hij. 

“Organisaties zoeken 
elkaar op om de volgende 

stap in MaaS te zetten.” 
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Meerdere partijen houden zich nu al bezig met de toekomst van 
mobiliteit en hoe we ons in de komende decennia zullen gaan 

verplaatsen. Eén van die partijen is Lightyear. Zij lanceren volgend 
jaar namelijk de eerste personenauto die op zonne-energie rijdt: 

Lightyear One. Het idee voor Lightyear One is ontstaan in 
de schoolbanken van de TU Eindhoven. Hier besloot hetzelfde 

groepje dat in 2013 de World Solar Challenge won, na hun 
afstuderen om een bedrijf op te richten dat bij zou dragen aan 

een betere wereld.

Lightyear

Martijn LammersHet juiste 
vervoer op 
het juiste 
moment

2020 - We richten ons te veel op één oplossing, terwijl een combinatie veel beter 
zou werken

2025 - Betalen per kilometer zal ervoor zorgen dat mensen auto’s op dezelfde 
manier gaan gebruiken als micromobiliteiten

2050 - Alle mobiliteit zal duurzaam zijn, duurzaamheid wordt goedkoper en de 
consument zal het daardoor gaan eisen 

3 lessen
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Martijn LammersLightyear
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Veranderend 
verdienmodel
Lightyear draagt daarin zijn 
steentje bij door duurzaam 
rijden laagdrempeliger te 
maken. Consumenten denken 
nu nog vaak dat bijvoorbeeld 
elektrisch rijden duur en 
onpraktisch is en Lammers wil 
graag laten zien dat duurzaam 
rijden net zo zorgeloos is als 

Monocultuur van 
oplossingen

verdeling over die mobiliteiten. 
Hij vindt dat “iemand - hier zie ik 
een rol voor beleidsmakers” 
ervoor moet zorgen dat er een 
‘level playing field’ komt met 
duidelijke spelregels waarvoor 
transparantie cruciaal is, zodat 
niet één bedrijf of soort vervoer 
wordt voorgetrokken. Men moet 
eerlijk zijn over wat de meest 
duurzame manier van de 
verdeling van dat vervoer is en 
dan kiezen de consumenten 
vanzelf de beste optie.

Net zoals van onze andere 
gasten willen we als eerste van 
Lammers weten wat hij op dit 
moment ons grootste 
mobiliteitsprobleem vindt. 
Volgens hem zijn we te veel op 
zoek naar één oplossing voor 
alle problemen - “een 
monocultuur van oplossingen” - 
terwijl hij zelf heel erg gelooft in 
een combinatie van “losse 
dingen en zorgen dat die goed 
op elkaar aansluiten”. Het 
probleem is volgens hem in elk 
geval niet het aantal 
verschillende mobiliteiten, de 
prijs of de druk op bepaalde 
vervoersmiddelen. Het gaat 
meer over de balans van de 

Doordat hij zich in deze rol 
vooral op de toekomst richt en 
omdat hij persoonlijk zeer 
geïnteresseerd is in duurzame 
mobiliteit, kon Lammers een 
interessante bijdrage aan onze 
mobiliteitspublicatie leveren.

Lightyear zou zichzelf echter 
niet omschrijven als automerk: 
“Ons doel is niet om auto’s te 
maken, maar om mensen 
mobiel te houden. Daarom zijn 
we eerder een mobiliteitsbedrijf 
dan een automerk,” aldus 
Martijn Lammers, Chief Strategy 
bij Lightyear. 
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““Één duurzaam bedrijf maakt nog geen 

duurzame samenleving, alle initiatieven moeten 

op elkaar aan worden gesloten.”

Hun visie is namelijk om hun product open te stellen voor MaaS-
apps, zodat die de Lightyear kunnen integreren met andere 
mobiliteiten. Lightyear is dan “niet de volgende Uber, maar wel de 
ideale auto voor Uber,” aldus Lammers.

Wat betreft de nabije toekomst denkt Lammers dat als je de auto op 
de juiste plaats in de mobiliteitsketen zet, hij beschikbaar wordt voor 
mensen die normaal niet met de auto kunnen of willen gaan en je 
dan vanzelf op een prijspunt per kilometer komt waar je geen auto 
voor kunt bezitten. Dat betalen per kilometer ziet hij in de komende 
vijf jaar ook terug in de ontwikkeling van micromobiliteiten als de 
OV-fiets en deel-steps waar hij zelf fan van is. Verder is hij benieuwd 
naar hoe we midden- en langeafstandsreizen gaan inrichten: “[Gaan 
we] dan toch meer de druk verdelen over het spoor, vliegtuigen en 
auto’s of combinaties [maken]: heen met het vliegtuig, terug met de 
auto of trein?” vraagt hij zich af. Lightyear zou hier uitkomst kunnen 
bieden. 

De auto op de juiste plaats

Dan kun je pas échte 
duurzaamheid bereiken. Zo zijn 
ze bijvoorbeeld aan het kijken of 
ze in de toekomst hun 
verdienmodel kunnen 
verschuiven van verdienen per 
verkochte auto naar verdienen 
per kilometer. Lammers: “[...] 
dan maak je geen auto zodat 
mensen elke vijf jaar een nieuwe 
kopen, maar een auto waarmee 
mensen zoveel mogelijk rijden.”

rijden op fossiele brandstoffen, 
of, zoals hij zelf zegt: “Het 
product zo goed maken dat het 
voor mensen de beste manier 
van vervoer wordt.” Hij gelooft 
echter ook dat één duurzaam 
bedrijf nog geen duurzame 
samenleving maakt. Daarom 
vinden ze het bij Lightyear 
enorm belangrijk dat hun 
businessmodel aansluit op hun 
eigen ideeën over duurzaamheid 
en op andere duurzame 
initiatieven in de maatschappij. 



Martijn LammersLightyear
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Hoewel Lammers zeer optimistisch over de toekomst is, denkt hij 
niet dat ons mobiliteitsprobleem helemaal zal verdwijnen: “Ik denk 
dat er altijd een mobiliteitsuitdaging zal zijn,” lacht hij. Hij gelooft 
dan ook niet in de perfecte oplossing. “Alles blijft groeien en 
veranderen, dus ook de wensen van de consument en dat verandert 
ook weer het hele mobiliteitslandschap,” zegt hij. Daarom heeft 
Lightyear, net zoals veel andere initiatieven, de ‘user experience’ 
hoog op de agenda staan en betrekken ze hun klanten bij het 
ontwerpproces. “En daardoor wordt het steeds beter. Daar geloof ik 
echt in en dat is ook ons beginpunt geweest,” besluit hij. 

Nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen met 
zich mee

Lammers denkt dat alles - en dus niet alleen auto’s - in de toekomst 
duurzamer wordt en dat de consument daar zelf ook om gaat 
vragen naarmate het steeds goedkoper wordt om duurzaam te zijn. 
Hij is niet bang dat het dan nóg drukker wordt op de weg: “Dan 
kom ik weer terug bij het punt dat het mooi zou zijn dat als mensen 
het juiste vervoer voor het juiste moment gaan kiezen.”

Alles wordt duurzamer

Nog iets verder in de toekomst - over 30 jaar om precies te zijn - 
denkt Lammers dat het “ingeburgerd” zal zijn dat we per 
verplaatsing kijken naar wat op dat moment het beste bij onze 
behoefte past en dat we daarvoor meerdere vervoersmiddelen 
gebruiken die in elke stad hetzelfde en daardoor makkelijk te 
gebruiken zijn. Hij denkt niet dat het aantal verplaatsingen toe of af 
gaat nemen, maar dat we in dezelfde tijd, bijvoorbeeld met de 
Hyperloop, verder reizen: “Je gaat je steeds verder verplaatsen, 
omdat het sneller en efficiënter wordt, maar je besteedt nog steeds 
gemiddeld anderhalf uur per dag aan jezelf vervoeren,” stelt 
Lammers.  

Niet korter, maar verder
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2050

2025

2020
De stem van de reiziger ontbreekt in de discussie over mobiliteit

We moeten in de komende jaren na gaan denken over het waarom achter 
technologische ontwikkelingen

Bij gezonde mobiliteit gaan geluk, gezondheid en efficiëntie hand in hand

3 lessen

In een duo-interview-op-afstand vertellen Hughes en Stevens ons 
meer over hun visie op mobiliteit, nu en in de toekomst. 

Hans Stevens is er Programmamanager. Hughes en Stevens 
houden zich binnen De Verkeersonderneming bezig met de vraag 
“Hoe kan mobiliteit bijdragen aan de kwaliteit van leven?” Zij 
belichten graag de “menselijke kant van mobiliteit” en noemen dat 
“mobiliteitsgeluk”.

Hans Stevens & 
Stephanie Hughes

M
In eerste instantie waren de 
werkzaamheden van De 
Verkeersonderneming vooral 
gericht op filebestrijding, maar 
inmiddels hebben ze daar nu 
drie dimensies aan toegevoegd: 
het klimaat, de publieke ruimte 
en inclusiviteit. Stephanie 
Hughes is binnen De 
Verkeersonderneming 
verantwoordelijk voor 
Architectuur & Stadsplanning. 

Mobiliteit werkt het beste als 
zowel private, commerciële als 
publieke partijen zich ermee 
bezig houden. Eén van de 
organisaties waarin deze 
partijen samenkomen en die 
zich buigt over 
mobiliteitsmanagement is De 
Verkeersonderneming. De 
Verkeersonderneming is een 
samenwerkingsverband tussen 
de Gemeente Rotterdam, 
Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag, het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat, 
Rijkswaterstaat en de Haven 
Rotterdam.

Mobiliteitsgeluk: 
De sociale kant 
van mobiliteit

De Verkeersonderneming
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““Er moeten nú dingen veranderen, 

we moeten nú investeren in 

gezonde mobiliteit.”

Hans Stevens & Stephanie HughesDe Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming heeft 
volgens Stevens een dubbelrol 
binnen mobiliteit. Enerzijds vindt 
hij dat De Verkeersonderneming 
een vertegenwoordiger van de 
overheid is. Dat zij door middel 
van de introductie van 
verschillende 
mobiliteitsprojecten en -pilots 
het voortouw nemen in 
nadenken over mobiliteit, 
waarna ze voor de verdere 
uitwerking samenwerken met 
andere partijen, maar ook met 
de burgers. Anderzijds ziet hij 
De Verkeersonderneming als 
“luis in de pels” van de 
gevestigde orde. Stevens: “Het 
is onze taak om te roepen dat er 
nú dingen moeten veranderen, 
dat we nú moeten investeren in 
gezonde mobiliteit en dat het 
misschien tijd wordt om 

Luis in de pels 
Hughes en Stevens hebben eigenlijk niets aan te merken op ons 
mobiliteitsnetwerk an sich, maar vinden wel dat de focus tijdens 
discussies over mobiliteit erg gericht is op de lange termijn en de 
infrastructuur. Zij vinden dat de stem van de reiziger hier vaak in 
ontbreekt. Stevens: “Wij proberen dat te veranderen door de reiziger 
op één te zetten.” Hughes vult aan: “Ik vind dat we niet alleen de 
stem van de reiziger moeten laten horen, maar ook vooral de stem 
van mensen die nu geen gebruik maken van het OV, omdat het 
systeem niet aan hun wensen, behoeftes of persoonlijke situatie 
tegemoet komt.” Hughes en Stevens willen zich - in tegenstelling 
tot veel anderen in mobiliteitsland - richten op het nu. Ze willen op 
basis van de vier dimensies die genoemd werden in de intro en 
m.b.v. pilots nu al starten met de mobiliteitstransitie. Stevens: “Dit 
kan door middel van het introduceren van nieuwe en innovatieve 
mobiliteitsconcepten, maar ook door bijvoorbeeld tijdelijke nieuwe 
straatinrichtingen, zodat mensen er eerst aan kunnen wennen.” De 
verantwoordelijkheid voor de mobiliteitstransitie ligt volgens 
Stevens bij de overheid, maar dan alleen om het op te starten. De 
executie ligt volgens hem - eventueel in samenwerking met de 
overheid - bij marktpartijen, maatschappelijke instanties, 
werkgevers, etc. en moet gericht zijn op “een zo groot mogelijk 
sociale diffusie, oftewel dat zoveel mogelijk mensen hun gedrag 
(kunnen) veranderen”.

De stem van de reiziger
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Hughes en Stevens zijn het er 
beiden over eens dat investeren 
in gezonde mobiliteit een 
belangrijk onderdeel is van het 
succes van de op handen zijnde 
mobiliteitstransitie. Dit betekent 
volgens Stevens dus ook dat we 
zouden moeten investeren in 
lijnen die bijvoorbeeld niet 
rendabel zijn, maar die wél 
bijdragen aan de kwaliteit van 
leven door mensen de kans te 
geven om mee te doen met de 
maatschappij. 

Investeren in gezonde 
mobiliteit

focussen op de sociale kant van 
mobiliteit. Ik denk dat dat ook 
nodig is, helemaal als je kijkt 
naar de coronacrisis, want als 
we geen gezonde mobiliteit 
weten te creëren, hebben we 
straks helemaal geen mobiliteit 
meer.” Stevens weet niet 
precies wat hij moet 
verwachten, maar “het zou 
kunnen dat de focus van meer, 
meer, meer mobiliteit verschuift 
naar minder, minder, minder 
fysieke mobiliteit, waarbij de 
digitale snelweg eindelijk echt 
een mobiliteitsfactor wordt die 
er toe doet.” 

Als we ze vragen naar hun visie 
op mobiliteit in 2050, verwacht 
(hoopt?) Hughes dat we een 
complementair systeem hebben 
waarin geluk, gezondheid en 
efficiëntie hand in hand gaan. 
Hughes: “Om die balans te 
bereiken moeten we nu gaan 

De sociale kant van 
mobiliteit

mobiliteit bij kan dragen aan 
de kwaliteit van leven en 
gezondheid van mensen. 
Mobiliteit heeft namelijk drie 
dimensies: cultuur, sociaal en 
economie.” Stevens vult aan: 
“De grootste uitdaging de 
komende vijf jaar is het 
opschalen van projecten, pilots 
en initiatieven die goed gaan. 
Dat kunnen we niet alleen. We 
moeten gezamenlijk investeren 
in gezonde mobiliteit.”

Hughes vindt het extreem 
belangrijk dat we ons in de 
komende vijf jaar gaan focussen 
op het verder structureren van 
technologie en meer gaan 
nadenken over het waarom 
achter technologische 
ontwikkelingen: “De 
ontwikkelingen zouden veel 
meer gericht moeten zijn op 
mobiliteitsgeluk en hoe 

Het waarom achter 
technologische 
ontwikkelingen

dezelfde mensen die zich al 20 
of 30 jaar met dezelfde 
investeringsfondsen 
bezighouden te vervangen door 
jonge mensen met een frisse 
blik.” Hij heeft dan ook een 
dubbel gevoel bij de MaaS-
pilots van het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat. Ook 
daarin vindt hij dat de nadruk 
meer op het systeemperspectief 
ligt in plaats van het menselijke 
aspect. Hughes vindt dat De 
Verkeersonderneming vooral de 
rol van enabler en facilitator 
heeft “in de zin dat we proble-
men signaleren, verschillende 
partijen samenbrengen en het 
voortouw nemen [met het 
opstarten van verschillende 
nieuwe mobiliteitsconcepten],” 
zo stelt ze.



Hans Stevens & Stephanie HughesDe Verkeersonderneming
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Ze voorzien beiden geen echt 
mobiliteitsprobleem in 2050, 
maar merken op dat mobiliteit 
tegen die tijd echt aan de 
keukentafel begint en pas 
eindigt op het moment dat je op 
de plek van bestemming bent 
aangekomen. Tot slot vinden ze 
beiden dat mensen met vitale 
beroepen en degenen die zich 
inzetten voor de samenleving 
volledig ontzorgd moeten 
worden wat betreft mobiliteit; 
geen kosten, niet wachten, altijd 
(parkeer)plek, etc.. Dan zou 
mobiliteit pas écht gezond zijn. 
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De Bruijne vindt dat we in 
Nederland “onwijs veel mooie 
ontwikkelingen” hebben die snel 
groeien, zoals Swapfiets, Urbee 
en MyWheels. Wat hier zowel 
interessant als problematisch 
aan is, is dat dit allemaal op 
zichzelf staande initiatieven zijn 
en er geen “mobiliteitsflow” 
bestaat: “Iedereen biedt zijn 
eigen gedeelte aan en that’s it,” 
aldus De Bruijne. Hij denkt dat 
de oplossing voor dit probleem 
in het delen van data ligt: 
“Partijen moeten op dezelfde 
manier data delen, zodat alle 
initiatieven op locatie bij elkaar 
kunnen komen en we het 
mobiliteitsaanbod verder 
kunnen integreren.

Mobiliteitsflow

De Bruijne heeft vanuit zijn parkeer-expertise en zijn persoonlijke 
interesse voor het optimaal inzetten van resources een eigen visie 
op mobiliteit in Nederland. 

Ondanks de grote parkeerdruk op straat in de Nederlandse steden 
blijven parkeerplekken in parkeergarages vaak onbenut. Doodzonde 
aldus het team van ParkBee, die met geïntegreerde technologie de 
markt van parkeergarages veroveren. Het idee achter ParkBee is 
om leegstand in parkeergarages tegen te gaan door het gebruik van 
onbenutte plekken te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan zakelijke 
parkeergarages bij de Arena die overdag gebruikt worden door 
zakenlieden en ‘s avonds leeg staan. Door ParkBee kan deze ruimte 
worden aangeboden aan bezoekers van een voetbalwedstrijd. 
Wouter de Bruijne is Commercieel Directeur en houdt zich 
voornamelijk bezig met de gebruikerskant van het bedrijf, het 
opzetten van partnerships en de ontwikkeling van vernuftige 
parkeertechnologie, want, zoals hij zelf zegt: “door te digitaliseren 
kunnen we leegstand tegengaan”. 

Data als voorwaarde voor een 
seamless mobiliteitservaring

2020 - Eén overkoepelende 
organisatie zou het voortouw moeten 
nemen in de volgende fase van 
mobiliteit

2025 - Om mobiliteitsflow te creëren 
moeten we data delen en koppelen

2050 - Om de op handen zijnde 
bevolkingsgroei bij te benen moeten 
we nu al grote infrastructurele 
investeringen doen

3 lessen

ParkBee

Wouter de 
Bruijne
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ParkBee heeft hier ook een rol in, stelt De Bruijne: “We zijn een 
enabler van MaaS.” Door het grote netwerk van locaties - zo 
hebben ze meer dan 60 parkeerlocaties in Amsterdam - en de 
volledig digitale aanpak kan ParkBee (bijna altijd) een locatie bieden 
die dichtbij de bestemming van de gebruiker ligt en waar 
verschillende vormen van mobiliteit samen komen. Zo heeft 
ParkBee bijvoorbeeld partnerships met verschillende 
huurfietsaanbieders en MaaS-apps, en zijn ze nu in gesprek met 
verschillende deelauto-aanbieders. Die willen namelijk graag hun 
diensten aanbieden bij OV-hubs, maar krijgen daar van de 
gemeente geen parkeerplekken. De parkeergarages van ParkBee 
bieden uitkomst. Daarnaast denkt De Bruijne dat ParkBee ook bij 
kan dragen aan de verdere elektrificatie van ons vervoer, door het 
aanbieden van laadmogelijkheden in hun garages. We zijn laatst 
benaderd door Tesla om te kijken hoe ze Tesla-rijders meer 
laadplekken konden bieden en het netwerk van ParkBee locaties 
hiervoor kunnen inzetten, dat laat wel zien dat ParkBee op de juiste 
weg zit! 

MaaS enablerDat is volgens mij echt nodig 
om verandering teweeg te 
brengen in mobiliteit.” 
Bovendien nemen veel 
initiatieven het vervoersmiddel 
als uitgangspunt en niet de reis, 
de bestemming of de 
persoonlijke voorkeuren van de 
reiziger. Hij denkt dat een 
overkoepelende MaaS-app hier 
uitkomst kan bieden. De 
verantwoordelijkheid voor een 
dergelijke oplossing ligt volgens 
De Bruijne bij de clustering van 
bedrijven, maar hij ziet ook een 
faciliterende rol voor de 
overheid.
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““We moeten gebruikers stimuleren om slimme 
keuzes te maken. De overheid moet 

duurzaam reizen goedkoper maakt en 

niet-duurzame middelen duurder.”

fijn het is als ze niet meer vier 
verschillende apps hoeven te 
checken voor één reis en dat 
hun route helemaal 
uitgestippeld is en er 
verschillende modaliteiten aan 
elkaar gekoppeld worden. “We 
zijn gewoon lui, je moet het ons 
makkelijk maken,” lacht De 
Bruijne. 

“Over 30 jaar kan alles anders 
zijn,” stelt De Bruijne. Hij hoopt 
dat de verduurzaming van ons 
verkeer tegen die tijd al in een 
heel vergevorderd stadium is en 
denkt dat MaaS dan 
gemeengoed is, doordat 
mensen zullen ontdekken hoe 

Liever lui dan…

misschien wel twee keer na 
voordat we helemaal naar 
Groningen rijden voor een 
afspraak. Ik vraag me ook af of 
het OV-gebruik permanent 
verandert en hoe ‘video 
conferencing’ ons zakelijke 
verkeer beïnvloedt.” Ook is hij 
zeer nieuwsgierig naar hoe 
MaaS opgepakt gaat worden. 
Dat is nu nog lastig in te 
schatten, omdat er nog veel 
individuele apps zijn. De Bruijne 
denkt dat een groot platform 
zoals Google hier een 
belangrijke rol in kan spelen.

            oewel elektrificatie wel 
iets is waar ParkBee zich mee 
bezighoudt, denkt De Bruijne 
niet dat we in de komende vijf 
jaar allemaal elektrisch gaan 
rijden: “De trend van elektrisch 
rijden zal zeker doorzetten. Zo 
heeft Amsterdam bijvoorbeeld 
de ambitie om in 2030 diesel- 
en benzineauto’s te verbieden in 
de stad. Maar het zal nog wel 
even duren voordat iedereen 
zich een elektrische auto kan 
veroorloven en alle auto’s op de 
weg vervangen zijn. Daarbij is 
het bieden van de juiste 
infrastructuur van groot belang 
om deze transitie mogelijk te 
maken.” Hij is zeer benieuwd 
naar de invloed van corona op 
onze verplaatsing in de 
komende vijf jaar: “We zullen 
ons uiteraard blijven 
verplaatsen, maar denken nu 

H
Elektrificatie
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Op de vraag of we over 30 jaar überhaupt nog mobiliteitsproblemen 
hebben, antwoord De Bruijne volmondig: “Jazeker!” Hij denkt dat 
we nu nog niet voldoende bezig zijn om de grote infrastructurele 
veranderingen te maken die nodig zijn om de toename in het aantal 
inwoners waar we over 30 jaar mee te maken hebben op te vangen. 
Hij ziet oplossingen in bijvoorbeeld de Hyperloop als alternatief voor 
het vliegtuig, maar ook daar is op het moment geen geld voor. 
Daarom hebben we volgens hem dus ook een app nodig die ons 
gedrag verandert, want dat gaan we op eigen initiatief niet doen. 
“We willen gewoon bewegen en reizen, ik denk niet dat je dat ooit 
[helemaal] virtueel kan maken,” besluit hij.

Alternatieven op grote schaal

Om dit alles mogelijk te maken, denkt De Bruijne dat het vooral 
belangrijk is dat vervoerders mobiliteit ‘seamless’ maken voor de 
gebruiker, dat ze de gebruikers stimuleren om slimme keuzes te 
maken en dat de overheid duurzaam reizen goedkoper moet maken 
en de niet-duurzame middelen duurder. De eerste stap in dit proces 
is volgens De Bruijne het koppelen en delen van data. Het probleem 
hiermee is echter dat je dan ook de data van je klanten deelt en 
informatie weggeeft aan de concurrent. Daarom zou één 
overkoepelende partij, of dat nou Google, een cluster van bedrijven 
of de overheid is hier de leiding in moeten nemen zonder daarbij 
individuele business cases te schaden.

Data delen

Hij hoopt dat de reis tegen die tijd ook mede bepaald wordt door 
bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 of stikstof die deze genereert. 
Daarnaast vindt hij dat tegen die tijd alle auto’s op ‘renewable 
energy’ zouden moeten rijden en dat vooral lange afstanden 
afgelegd zouden moeten worden door zelfrijdende auto’s. Of dat 
ook binnen de steden al de standaard zal zijn durft hij niet te zeggen 
vanwege de complexe logistiek waar de meeste steden mee te 
maken hebben.
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N
2020 - Er moet meer geïnvesteerd worden in alternatieven voor de auto

2025 - De sociale en de fysieke omgeving beïnvloeden gedrag

2050 - Een bredere toegankelijkheid tot mobiliteit heeft de sociaal-economische 
tweedeling verkleind

3 lessen Omdat hij mobiliteit bekijkt door 
de bril van zijn gedrags-
expertise, heeft hij hele 
interessante ideeën en inzichten 
over dit onderwerp.

geen gebruik van maken, omdat 
ze dat bijvoorbeeld niet kunnen 
of willen, er geen geld voor 
hebben of niet digitaal vaardig 
zijn.” Hij vindt dan ook dat op 
het moment veel 
(technologische) ontwikkelingen 
gericht zijn op de happy few en 
hoopt dat mobiliteit in de 
toekomst voor meer mensen 
toegankelijk is. “En dat is 
meteen één van onze thema’s 
[binnen de gemeente]: mobiliteit 
voor iedereen.”

voldoende aansluit bij de 
behoeftes van mensen en zij 
daardoor niet goed mee kunnen 
doen met de maatschappij,” 
aldus Verlaan. Bovendien 
besteden wij er te weinig 
aandacht aan, vindt hij: “We 
kijken vooral naar feiten en 
cijfers van mensen die al 
gebruik maken van het 
mobiliteitssysteem en vergeten 
daarbij de feiten en cijfers mee 
te nemen van mensen die er 

Niek Verlaan is Adviseur Gedrag 
op de afdeling Mobiliteit bij de 
Gemeente Utrecht. Hij vindt 
vervoersarmoede één van de 
meest onderschatte 
mobiliteitsproblemen. We 
spreken van vervoersarmoede 
“als het mobiliteitssysteem niet 

Gemeente Utrecht

Niek Verlaan

Mobiliteit is gedrag



“
“De gemeente kan zijn steentje 

bijdragen door de introductie van auto-
luwe straten en wijken.” 

Niek VerlaanGemeente Utrecht
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de nieuwe wijk Merwede is dat 
deze volledig autovrij is en dat 
voetgangers en fietsers extra de 
ruimte krijgen. “De auto 
parkeren doe je op afstand, 
wandelen en fietsen wordt hier 
de norm. En omdat zowel de 
sociale als de fysieke omgeving 
invloed hebben op het gedrag 
zal autobezit in deze wijk 
waarschijnlijk erg laag worden, 
voorspelt Verlaan.”

Utrechtse wijk Merwede. 
Verlaan legt uit dat het aantal 
inwoners van Utrecht de 
komende vijf jaar zal stijgen van 
360.000 naar 400.000 en dat dit 
allemaal binnen dezelfde 
oppervlakte gebeurt. De stad is 
daarom op zoek naar ruimte-
efficiënte manieren van 
mobiliteit en de auto is nou 
eenmaal niet erg ruimte-
efficiënt. Het uitgangspunt van

De gemeente kan zijn steentje 
bijdragen door de introductie 
van auto-luwe straten en wijken, 
zoals de nieuw aan te leggen  

Auto-luwe straten en 
wijken

als Nederland beter ruimte-
efficiënte modaliteiten als 
wandelen, fietsen en het OV 
faciliteren.”

geïnvesteerd in auto’s dan in 
fietsen. Dat evenwicht zou ik 
wel anders willen zien.” Verlaan 
slaat hierbij ook een brug naar 
gedrag. Hij denkt dat meer 
asfalt leidt tot meer auto’s en 
vraagt zich af of dat iets is wat 
we moeten willen: “Je faciliteert 
daarmee de keuze voor de 
auto,” stelt hij. Hoewel je altijd 
voor de auto moet kunnen 
kiezen, kun je in een klein land 

fietsinfrastructuur in Nederland 
is goed op orde. En toch is deze  
kracht volgens Verlaan 
tegelijkertijd onze zwakte: “Wij 
hebben relatief goede 
fietsvoorzieningen en de treinen 
rijden relatief op tijd ten 
opzichte van andere landen. Dat 
helpt bij het stimuleren van 
alternatieven voor de auto [...], 
maar verhoudingsgewijs wordt  
er nog steeds meer 

Verlaan vindt vervoersarmoede 
dan wel het meest onderschatte 
probleem, maar zegt er meteen 
bij dat het vergeleken met 
bijvoorbeeld de VS of het VK 
allemaal wel meevalt. Wij fietsen 
tenslotte veel, veel van de 
voorzieningen zijn op 
fietsafstand en de 

Meer asfalt leidt tot meer 
auto’s
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gedragsprojecten en er worden 
veel analyses gedaan. En 
hoewel hij de ernst van de 
coronacrisis zeker erkent, ziet 
hij hier ook een unieke kans: 
“Dit is vanuit mobiliteit een 
enorme kans om inzichten op te 
doen over thuiswerken. Mensen 
werden verplicht om thuis te 

Op de vraag wat volgens hem 
de eerste stap is op weg naar 
die mobiliteitstransitie waarin 
gedrag de hoofdrol speelt, moet 
Verlaan grinniken: “We zijn al bij 
stap 20!” We hebben namelijk al 
veel ervaring met allerlei 

Corona als testcase

Wanneer we hem vragen naar 
hoe mobiliteit er over 30 jaar uit 
zal zien, geeft hij aan dat hij 
ervan overtuigd is dat 
mobiliteitsproblemen en 
-vraagstukken altijd zullen 
blijven bestaan, al zullen die 
problemen anders zijn dan die 
we nu ervaren en waarschijnlijk 
ook anders dan we ons nu voor 
kunnen stellen: “Misschien dat 
we ons in de toekomst wel veel 
minder fysiek en meer virtueel 
verplaatsen, zoals we nu bij 
thuiswerken zien. In die zin zou 
een instabiele internetverbinding 
dan een mobiliteitsprobleem 
zijn.”

Het niet verbieden, maar ook 
niet stimuleren van autobezit en 
-gebruik zal volgens Verlaan in 
de nabije toekomst steeds meer 
gaan gebeuren. Wat de 
toekomst verder brengt, vindt hij 
lastig te voorspellen, maar hij 
heeft wel een wens vanuit zijn 
gedragsexpertise: “Dat wij de 
komende jaren veel meer gaan 
kijken naar hoe de omgeving het 
gedrag beïnvloedt.” 

Nieuwe tijd, nieuwe 
problemen
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“We gaan de 

aankomende jaren 

veel meer kijken hoe 

omgeving gedrag 
beïnvloedt.” 

In 2050 hoopt Verlaan dat gedragsinzichten een volwaardige plek 
hebben gekregen binnen mobiliteit en dat vervoersarmoede 
verleden tijd is. Hij denkt dat mobiliteit de sociaal-economische 
tweedeling in de maatschappij kan verkleinen: “Ik denk dat de 
problemen en de tweedeling zullen blijven bestaan, maar ik hoop 
dat die kleiner wordt en dat mobiliteit zo goedkoop en efficiënt 
wordt dat het voor iedereen toegankelijk is. Mobiliteit lijkt misschien 
vanzelfsprekend, maar het is een belangrijk middel om mee te doen 
in de maatschappij. De impact van mobiliteit is dus veel groter dan 
je denkt,” besluit hij.

Mobiliteit als verbindende factorwerken, zo’n ervaring hadden 
we met een campagne nooit 
kunnen bereiken! We leren nu 
dat het best te doen is, 
thuiswerken.”
Natuurlijk ziet hij ook beren op 
de weg: “Er zijn 100.000 
redenen om iets niet te doen. 
Iedereen is anders, iedereen 
staat anders in de wereld en kan 
dus andere belemmeringen 
ervaren en/of motivaties hebben 
voor zijn of haar gedrag.”

Niek VerlaanGemeente Utrecht

42
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Om een zo compleet mogelijke visie op mobiliteit te creëren, 
hebben we met verschillende commerciële partijen en de overheid 
gesproken, maar het academische perspectief mag in dit rijtje 
natuurlijk ook niet ontbreken. Daarvoor spreken we met Suzanne 
Hiemstra - van Mastrigt, directeur van het Seamless Mobility Lab 
van de TU Delft. Zij werkt vanuit haar lab nauw samen met 
verschillende bedrijven en overheden om gebruiksgerichte 
mobiliteitsdiensten te creëren die “ook echt voor iedereen zijn,” 
zoals ze zelf zegt. 

Spreiding is de sleutel
2020 - Het is (tijdens de spits) te druk 
in de steden en niet druk genoeg in de 
buitengebieden

2025 - Er zal een verschuiving 
plaatsvinden naar multimodaal reizen 
en de (eigen) auto zal steeds minder 
onderdeel van die reizen worden

2050 - Als we lucht- en waterwegen 
beter weten te benutten, zal spreiding 
en daarmee minder druk op het 
mobiliteitsnetwerk een natuurlijk 
gevolg zijn

3 lessen

TU Delft

Suzanne Hiemstra - van 
Mastrigt
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Suzanne Hiemstra - van MastrigtTU Delft
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Zoals gezegd ziet Hiemstra - 
van Mastrigt spreiding als een 
mogelijke oplossing en vindt ze 
dat het 

De behoefte aan spreiding zal 
echter na corona blijven, denkt 
ze. Hoewel Hiemstra dus een 
probleem met drukte signaleert 
in de randstad, bestaat het 
tegenovergestelde probleem in 
de buitengebieden: “Aan de ene 
kant [hebben we te maken met] 
drukbevolkte steden, files, 
vervuiling, weinig groen en 
slechte bereikbaarheid, terwijl 
aan de andere kant in de 
buitengebieden heel veel wordt 
geschrapt [...] waardoor mensen 
geen toegang hebben tot 
mobiliteit en geïsoleerd raken.”

Ons huidige mobiliteitsnetwerk 
(voor corona) is te druk volgens 
Hiemstra - van Mastrigt. Zowel 
op de weg als in het OV is het 
tijdens de spits vol en we 
zouden er volgens Hiemstra - 
van Mastrigt beter aan doen om 
reizigers beter te spreiden over 
verschillende modaliteiten. Voor 
corona was die spreiding nodig 
om de drukte te controleren, 
maar nu, met de 
anderhalvemeter-samenleving, 
is spreiding nodig om ervoor te 
zorgen dat we ons aan de 
adviezen van het RIVM kunnen 
houden. 

Spreiding als oplossing 
voor het mobiliteits-
probleem

Samen met Hiemstra - van 
Mastrigt kijken we naar 
mobiliteit door een 
academische bril.

Daarnaast maakt ze samen met 
een aantal andere grote partijen 
onderdeel uit van een 
mobiliteitsconsortium en is ze 
betrokken bij de zeven MaaS-
pilots van het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat. Niet 
zozeer bij de invulling en de 
uitvoering ervan, maar bij het 
toetsen van resultaat en 
kwaliteit: “We evalueren de 
MaaS-diensten op 
gebruikersgemak en acceptatie 
om zo de kritische 
gebruiksfactoren voor 
succesvolle implementatie van 
MaaS in Nederland te kunnen 
bepalen,” legt ze uit.
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En hoewel Hiemstra - van Mastrigt de coronacrisis als een moment 
van bezinning ziet, geeft ze ook aan dat we er wel voor moeten 
waken 

Als we het hebben over mobiliteit in de komende vijf jaar is Hiemstra 
- van Mastrigt vooral heel benieuwd naar hoe de MaaS-pilots zich 
verder gaan ontwikkelen. Daarnaast vindt ze de coronacrisis “een 
mooi moment” om te reflecteren op ons reisgedrag: “Je ziet nu heel 
veel Europese steden die steeds meer ruimte gaan geven aan 
fietsers en wandelaars. Ik hoop dat we dat kunnen behouden en dat 
we de komende vijf jaar op een meer bewuste manier en duurzamer 
gaan reizen,” zegt ze. Verder denkt ze dat het belangrijk is om 
deelmobiliteit beschikbaarder te maken, want “om het te kunnen 
gebruiken moet het wel beschikbaar zijn”. Hier kunnen zowel 
gemeentes als bedrijven een rol in spelen. Gemeentes door 
deelmobiliteit te faciliteren en bedrijven door bijvoorbeeld in plaats 
van een lease-auto een mobiliteitspas of abonnement op een 
deelauto aan te bieden. 

Bewuster en duurzamer reizen

Bovendien kunnen wij er vanuit deze rol voor zorgen dat MaaS op 
een gebruiksgerichte manier wordt ingevoerd. Anders lopen we het 
risico dat we tegen dezelfde weerstand aan lopen als destijds bij de 
invoering van de OV-chipkaart. Daar zijn achteraf met veel moeite 
(en tegen hoge kosten) verbeteringen aan gedaan, maar liever 
introduceren we een dienst die vanaf het begin aantrekkelijk is om te 
gebruiken. Hiervoor focussen we op behoeften van de reiziger. 
Alleen op die manier kunnen we van MaaS een succes maken.” 

De universiteit kan hier volgens 
Hiemstra - van Mastrigt ook een 
belangrijke rol in gaan spelen: 
“Als universiteit ben je een 
goede, neutrale partij. Je zit 
overal tussenin, kunt helpen om 
de stakeholders bij elkaar te 
brengen en met oplossingen en/
of inzichten komen die hen 
verder helpen. 

Gebruiksgerichte 
aanpak

ministerie hier wel wat meer de 
regie mag pakken. Een middel 
als MaaS zou daarbij kunnen 
helpen, maar dan moet het wel 
op een gebruiksgerichte manier 
geïmplementeerd worden. 
Hiemstra: “Uiteindelijk zou ik 
graag zien dat er in Nederland 
een transportautoriteit zou 
komen; een overkoepelende 
partij die gebruiksgemak en 
andere reizigersvraagstukken 
(zoals bescherming van privacy) 
kan waarborgen op nationaal 
niveau.”

““Misschien hebben we straks naast 

een rookvrije generatie ook wel een 

autovrije generatie.”



46

Hiemstra denkt dat we ons over 30 jaar behalve over de weg 
waarschijnlijk ook meer over water en door de lucht zullen 
verplaatsen met ‘urban air mobility’, ‘vertical take off and landing 
vehicles’ en ‘sea bubbles’. Verder zullen we gebruik maken van de 
Hyperloop en andere elektrische en duurzame modaliteiten. “We 
moeten daarbij wel kritisch blijven kijken naar onze 
mobiliteitsbehoeftes,” plaatst ze als kanttekening. “Als we in de 
toekomst meer duurzame alternatieven hebben die tot meer 
reisbewegingen leiden, dan weet ik niet of we op de goede weg 
zitten,” vervolgt ze. Ze hoopt dan ook dat we onder invloed van de 
coronacrisis het lokale meer gaan waarderen en dat vasthouden. 

Netflix voor mobiliteit

Ter land, ter zee en in de lucht

Op de weg naar deze mobiliteitstransitie ziet Hiemstra 
“gedragsverandering als grootste blokkade”. Er zijn dan volgens 
haar twee strategieën die je toe kunt passen: gedrag bestraffen en 
gedrag belonen. Hiemstra - van Mastrigt: “Het liefste zou ik zien dat 
we mensen kunnen verleiden om op een andere manier te reizen 
door hele aantrekkelijke alternatieven te bieden.” Mensen hebben 
van nature weerstand tegen verandering en daarom is het heel 
belangrijk dat we ze stimuleren om nieuwe technologieën en 
vervoersmiddelen te omarmen, onder andere door het ze zo 
makkelijk mogelijk te maken om het uit te proberen. “Net zoals met 
een gratis proefabonnement op Netflix,” aldus Hiemstra.

Thuiswerken 
Op de vraag of we in 2050 
überhaupt nog wel een 
mobiliteitsprobleem hebben 
antwoordt Hiemstra lachend dat 
ze hoopt van niet. “Als het lukt 
om allemaal één of twee dagen 
thuis te blijven werken, hebben 
we al minder spits en als er dan 
ook nog meer verschillende 
modaliteiten bij komen en we 
het luchtruim en de waterwegen 
gaan benutten, is spreiding wel 
degelijk mogelijk,” besluit ze.

“dat we nu niet mensen van het OV weer de eigen auto in gaan 
duwen. We moeten ze alternatieven bieden en verleiden om meer 
gebruik te maken van de fiets, de e-bike en/of andere duurzame 
modaliteiten”. Ze denkt dan ook dat we de komende vijf jaar een 
verschuiving naar multimodaalreizen gaan zien waar de (eigen) auto 
steeds minder onderdeel van uitmaakt door beperkte 
parkeermogelijkheden en gelimiteerde toegang tot de stadscentra: 
“Misschien hebben we straks naast een rookvrije generatie ook wel 
een autovrije generatie,” dagdroomt ze. 

Suzanne Hiemstra - van MastrigtTU Delft
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H De deconstructie van 
infrastructuur in mixbare 
modaliteiten lijkt zich verder te 
ontwikkelen. Ook hier is 
gedragssturing weer de kern. 
We moeten slimme keuzes en 
de duurzame opties stimuleren, 
zoals onder andere Wouter de 
Bruijne (ParkBee) benoemt. 
Martijn Lammers van Lightyear 
beschrijft hoe duurzame 
vervoersmiddelen platforms 
worden in de MaaS-mix. De 
regisseursfunctie van alle 
diensten is nog wel een issue. 
De sector is nog erg 
gefragmenteerd, de 
samenwerking tussen overheid, 
bedrijven en consument kan 
flink verbeteren, geeft Eric Mink 
(Ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat) aan. De overheid 
kan hier de stimulerende rol 
nemen. Kijk bijvoorbeeld naar 
de Merwede-wijk met auto-
arme straten die Niek Verlaan 
(Gemeente Utrecht) noemt.

 Zij noemen dit  
“mobiliteitsgeluk” en vinden dat 
dit het doel moet zijn.

Over het toekomstige mobiliteitslandschap zijn de meningen 
verdeeld, het gaat van “het blijft bij het oude” tot “nieuwe 
mobiliteitsvormen in de mix”. Sommige experts noemen nieuwe 
aandrijfvormen en nieuwe typen vervoermiddelen als de Hyperloop 
en vervoer over water en door de lucht, zoals Suzanne Hiemstra - 
van Mastrigt voorspelt. Maar wél inclusief de auto, zoals Ronald de 
Jong (ANWB) benadrukt. Volgens Stephanie Hughes en Hans 
Stevens van de Verkeersonderneming heeft mobiliteit een 
belangrijke maatschappelijke rol en is het gekoppeld aan onze 
gezondheid.

Nieuwe vervoersmiddelen 

De échte verandering die in mobiliteit plaats zal vinden is een 
gedragsverandering; een ander gebruik ervan en het omarmen van 
multimodaliteit, geholpen door slimme apps. De uitdaging is om 
mensen te stimuleren en te motiveren om hun (reis)gedrag te 
veranderen. Hierin speelt de overheid volgens de meeste experts 
een cruciale rol: zij moeten dit door middel van sturing stimuleren. 
Niet als uitvoerende partij, maar om de kaders te stellen met 
programma's of regels. Of via een overkoepelende 
transportautoriteit, waar Suzanne Hiemstra - van Mastrigt van de 
TU Delft voor pleit. Joost van der Made (NS) wil graag een deltaplan 
waarin de overheid aangeeft welke problemen voorrang krijgen. 
Tarik Fawzi (Hely) ziet graag een klein percentage van de OV-
uitgaven voor een boost aan deelvervoeroplossingen

Hoe zal mobiliteit zich ontwikkelen in de komende 30 jaar? Is 2050 
een andere wereld of valt de snelheid waarmee ze verandert 
uiteindelijk wel mee? Er staan veel veranderingen op stapel; Mobility 
as a Service, autonoom vervoer en klimaatverandering. Het is 
interessant te lezen hoe de verschillende mobiliteitsexperts 
aankijken tegen de ontwikkelingen nu en in de toekomst. In deze 
conclusie ben ik opzoek gegaan naar de rode lijn in alle 
perspectieven.

Mobiliteit is de spiegel van ons 
(maatschappelijk) gedrag

Conclusie
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zoals Toon Zijlstra (KiM) 
aangeeft. Ook volgens Joost 
van der Made is duurzaamheid 
veel bepalender voor de 
mobiliteitsbehoefte dan 
multimodaliteit. We gaan onze 
gedragskeuzes anders maken 
en het mobiliteitssysteem moet 
daarmee andere mixes mogelijk 
maken.

Dat we digitale middelen als 
assistent gaan gebruiken is wel 
zeker. Als digitale hulp, als 
mobiliteitscoach of veel meer 
sturend voor het samenstellen 
van mobiliteitsmix. Onze eigen 
“mobiliteits buddy” zoals Tania 
Rademaker (9292) het noemt. 
Het zal nog meer end-to-end 
zijn, waarin het doel van de 
reiswordt meegenomen.

Reizen we in 2050 nog steeds 
met dezelfde intensiteit? 
Evolueert ons thuiswerken in 
virtuele kantoren en wordt 
ontmoeten een luxe? Corona 
laat zien dat grote 
veranderingen mogelijk zijn. Of 
deze structureel zullen blijken is 
moeilijk te voorspellen. De 
corona-ontwikkelingen lijken 
een versnelling, een testcase 
voor de toekomst. Waarin 
klimaatverandering en de 
herstructurering van de 
economie die nu vooral gericht 
is op instant mobiliteit, de layout 
van het land gaat bepalen,

VersnellingMaar hoeveel zal er 
daadwerkelijk veranderen in 30 
jaar? Als we 30 jaar terug gaan 
in de tijd, verplaatsten we ons al 
met de trein en het vliegtuig, 
hadden we al files en zelfs al 
een hogesnelheidslijn. En toch 
is er ook veel veranderd, kijk 
maar naar initiatieven als 
Greenwheels, SHARE NOW en 
deel-stepjes. Bovendien hadden 
we in 1990 nog geen internet 
voor consumenten, laat staan 
een smartphone. De introductie 
daarvan en vooral de 
locatiebepaling en data 
onderweg zijn bepalend 
geweest voor de manier waarop 
we nu naar onze mobiliteit 
kijken. Voor de toekomst zal 
‘Artificial Intelligence’ bepalend 
zijn.

Conclusie
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Met onze mobiliteitssytemen en de te verwachte ontwikkelingen in 
flexibilisering de komende jaren wordt de mobiliteit niet meer een 
infrastructureel vraagstuk, maar een gedragsvraagstuk. Het begrij-
pen van het gedrag en de manier waarop we daarop anticiperen, en 
soms zelfs sturen, zal onze mobiliteit in 2050 vormgeven. 

“Mobiliteitsgeluk” betekent dan dat mobiliteit een vanzelfsprekend 
ingrediënt van ons dagelijkse leven is, een bepalende vormgever 
van de maatschappij waarin wij leven en werken. De echte 
veranderingen vinden echter plaats in de ‘software’ van ons 
(samen)leven. De diensten in plaats van de infrastructuur. De impact 
van intelligente assistenten wordt onvermijdelijk in de steeds 
complexere wereld. Maar wel met de juiste (sociale) intenties. Zoals 
ook weer duidelijk wordt uit deze interviews is mobiliteit hierin 
tekenend voor de sociale economische ontwikkelingen.

In de verhouding tussen overheid en de aanbieders van 
diensten is de stimulerende rol belangrijk. De overheid heeft 
zich te veel teruggetrokken en te veel vertrouwd op het 
zelforganiserend vermogen van de aanbieders. Die balans 
moet opnieuw worden bepaald.

1.

De snelheid waarin veranderingen doorgevoerd worden 
verschilt (sterk) tussen infrastructuur en diensten. Daarom zal 
met het toevoegen van intelligente systemen en slimme 
assistenten ook de verhouding tussen de reiziger en het 
mobilteitssysteem moeten worden meegenomen. Bepaalt de 
reiziger of het systeem?

2. 

De maatschappelijke rol van mobiliteit zal alleen maar groter 
worden. De verschuiving van efficiëntie naar duurzaamheid en 
het behalen van sociale doelen maakt de huidige plannen niet 
achterhaald. De manier waarop ze worden ingericht moet 
echter wel worden bezien. We moeten het vervoerssysteem 
optimaliseren voor end-to-end reizen waarvan het doel van de 
reis ook een belangrijk onderdeel is.

3. 

Is er één toekomst waar we naar 
moeten streven? Externe 
factoren kunnen heel bepalend 
zijn voor hoe snel veranderingen 
gaan. Tegelijkertijd is mobiliteit 
vervlochten met alles wat we 
doen en daarmee niet zozeer 
een externe factor als wel een 
graadmeter en een bepalende 
factor in onze toekomst. Als ik 
de visies van de experts 
beschouw, zie ik drie dimensies:

Drie toekomstdimensies
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Neem contact op met:
Remmert Stipdonk
CEO - INFO
remmert@info.nl

Hoe ga jij de toekomst van 
Mobiliteit vormgeven? 
We denken graag mee over 
jouw uitdagingen.

Think business Start innovating

Wij zijn INFO. We helpen organisaties groeien door innovatie, sinds 
1994. Met een holistische aanpak, omdat we geloven dat innoveren 

alleen slaagt als je inzoomt op verschillende niveaus. Dit betekent dat 
we je innovatievisie en roadmap helpen definiëren (advisory), digitale 

producten en diensten ontwerpen (strategy) en hoogwaardige 
maatwerkoplossingen bouwen (delivery). Zo leveren we precies wat je 

nodig hebt om vooruit te komen. Of je nu een nieuwe markt in stapt, of 
juist midden in een druk speelveld staat.
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