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Inhoud 

▪ Belangrijke trends in Smart Mobility 

 

▪ Aandacht voor ruimtelijke effecten 

 

▪ What if…  

 

▪ Discussie 



3 

Belangrijke trends Smart Mobility 

▪ Smart mobility trends 

 Connectiviteit 

 Collectiviteit vs individualisering 

 

▪ Ruimtelijk: 

 Auto steeds dominanter in de stad 

 De stad heeft meer inwoners nodig 

 Daarvoor moet ruimte worden gewonnen 

 

  Ruimte-efficiëntie 
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Voorbeeld: bouwopgave Utrecht 

▪ Utrecht is aan het groeien  

 345.000 nu  > 400.000 inwoners 

 Grote druk op woningmarkt 

 Grote druk op wegennet 

 

▪ In de ‘oude stad’ 

 Niet verdere uitbreiding 

 Restruimte, zoals distributiecentrum 
V&D: Merwedekanaalzone 
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Vraagstuk Merwedekanaalzone 

▪ Woonwijk met hoge dichtheid voor 9.000 woningen 

 Dat past normaal gesproken niet 

 Geen ruimte voor auto’s 

 

▪ Hoe ga je dat oplossen? 

 MaaS 

 P-norm max 0,3 

 Parkeren op afstand 

 

▪ Gebruikersonderzoek: 

 Daar is markt voor! 

 Mits hoge stedelijke kwaliteit 

 Mits alle voorzieningen bij de hand 
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Dominant Smart Mobility trends in Dutch cities 

 

 

 

 

 

2020 

 

2030 

 

2040 

Vraagt om 

gedragsverandering? 

 

Speed Pedelec 

 

 

Ja 

 

Connected & 

Autonomous 

Vehicles 

 

 

Nee 

 

Mobility as a 

Service 

 

 

Ja 



7 

Mobility as a Service 

 

▪ Mogelijk gemaakt door de smartphone 

 Het complete vervoersaanbod 

 …dat autobezit vervangt 

 

▪ Met een groot effect op de stedelijke ruimte? 

 Laag autobezit, lage parkeernormen 

 Of moeten auto’s nog ergens anders parkeren? 

 

▪ Alleen mogelijk met in de juiste verhoudingen: 

 Deelauto’s 

 OV van hoge kwaliteit 

 Fiets als belangrijke drager 

 Niet: deelauto vervangt fiets en OV 
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MaaS – Ruimtelijke effecten 

Micro scale Meso scale Macro scale 

Grote besparingen in parkeerruimte  

Investeren in hubs voor autodelen, ov, deelfietsen. Toegenomen vraag ov 

Minder wegcapaciteit nodig 

 

Verkleinde contouren veiligheid, geluid, luchtvervuiling: hogere stedelijke dichtheid 

 

 

Meer hierarchie in het netwerk, 

meer concentratie rond hubs 

Multifunctionele hubs 
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Connected & 

Autonomous Vehicles 

▪ Level 5: verwacht in 2030-40? 

 50% of stedelijke inwoners 

 Buiten de steden >50% 

 

▪ Scenario’s: 

 Autobezit blijft individueel 

 Combinatie MaaS - CAV 

 

▪ Comfortabel: automated valet parking 

▪ Veilig: technologie is veiliger dan de mens 

 

▪ NB Ook zelfrijdend OV 
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CAV – Ruimtelijke effecten 

Micro scale Meso scale Macro scale 

Grote besparingen in parkeerruimte  

Wachtplekken voor drop off? 

Grote investering in parkeerruimte aan stadsrand (120.000!) 

Shared Space 

Afzonderlijke infrastructuur voor CAV? 

Dubbele verkeersstroom – vraagt om veel meer wegcapaciteit 

 

Verkleinde contouren veiligheid, geluid, luchtvervuiling: hogere stedelijke dichtheid 

 

 

Minder hierarchie in het netwerk, 

betere bereikbaarheid platteland 

Goederenvervoer en –distributie in de nacht 
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Uiteindelijk toekomstbeeld: MaaS en CAV gecombineerd 

▪ Anticiperen op eventuele schadelijke bij-effecten: 

 Tegengaan van de dubbele verplaatsing 

 Voorkomen van veiligheidsproblemen door grote 
snelheidsverschillen (ook: speed pedelec) 

 

▪ Oplossing: verschillende verkeersgebieden 

 Autovrij in de stadscentra 

 Shared space / max 30 in gebieden met hoge dichtheid 

 Afzonderlijke stromen/ max 50 in bij lagere dichtheid 

 

▪ Parkeren: grote investeringen, voorbeeld Amsterdam 

 > 100,000 P+R aan de ring uiten 

 ~ 50,000 fietsparkeerplekken in Grachtengordel 

 Snelle verbindingen stad P+R (ov en fiets) 
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