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Masterclass (E-) Mobility:

Mobiliteit en Ruimte



Woningnood

Druk op bestaande stad

Gelderland als ‘overloopgebied’

Verstedelijkingsopgave

Gelderlander, 21 mei 2021



Elke nieuwe woning is 
ongeveer twee nieuwe
reizigers

Elke reiziger boven de 6 jaar
legt gemiddeld 70 min / 36 km 
af

Verstedelijking = Mobiliteit

Binnenlands Bestuur, 23 augustus 2021



Waar ligt het 
probleem?

Het Parool, 21 januari 2020 Algemeen Dagblad, 21 November 2018



(PBL, 2014)



Waar ligt het probleem?
MOBILITEIT

Gelderlander, 18 december 2021



Mobiliteit als afgeleide vraag:

“uit de nood om andere
behoeften te bevredigen”

Mobiliteit als constante

Is mobiliteit wel het problem?

Urban Cycling Institute



Schäfer en Victor, 2000



Mobiliteit als afgeleide vraag:

“uit de nood om andere
behoeften te bevredigen”

Mobiliteit als constante 
(70 minuten reistijdbudget 
over de eeuwen onafhankelijk 
van plek)

Is mobiliteit wel een problem?

Urban Cycling Institute



“overwinnen van verplaatsingsweerstand”

“de mate waarin de ruimtelijk-infrastructurele 
configuratie mensen in staat stelt ruimtegebonden
activiteiten op verschillende locaties op diverse 
tijdstippen uit te oefenen”

Bereikbaarheid

(naast leefbaarheid, economische
vitaliteit, duurzaamheid, 
inclusiviteit, rechtvaardigheid)

Wat is het doel dan wel?
VAN MOBILITEIT NAAR BEREIKBAARHEID



1. Transport
2. Ruimtelijk
3. Temporeel
4. Individueel

Componenten van bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID



Verduurzaming vrachtverkeer

E-bike / Speed pedelec vs. normale fiets

Voetgangers?

Transport
ONTWIKKELINGEN

Autovisie, 11 November 2020



Herwaardering leefomgeving

Verbreding ruimtelijk beleid

Energienetwerk bereikt grens (?)

Ruimtelijk
ONTWIKKELINGEN

Diaz-Sarachaga, 2020



Last minute flitsbezorging

Digitale bereikbaarheid

- Lange vs. korte trips (?)

- Afvlakken / Verlengen spits

Temporeel
ONTWIKKELINGEN

Het Parool, 20 juli 2021



Flexibele combinaties (ketens)

Mobiliteitsarmoede

Inclusieve mobiliteit
- Fysieke en digitale vaardigheden

Individueel
ONTWIKKELINGEN

Duurzaamheidskompas.nl



Waar liggen de oplossingen?

HANDELINGSPERSPECTIEF



https://como.org.uk/shared-mobility/mobility-hubs/what/



https://www.oneworld.nl/lezen/achtergrond/de-buurttuin-
vooral-een-ontmoetingsplek/



https://www.pasabon.nl/design/frankrijk-in-het-jaar-2000-en-lan-2000/
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