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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.
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Nederlandse samenvatting
Bij het plannen van het hoofdstuk mobiliteit zijn de auteurs uitgegaan van een
wenselijke toekomst in 2035. In dat wenselijke scenario zal mobiliteit vooral
minder problematisch zijn dan dit in hun visie nu is.
De inleiding schetst de –veelal grote en moeilijk op te lossen– problemen van
de huidige vormen van mobiliteit. Vervolgens volgt een opsomming van de
ontwikkelingen, de plannen van overheden en de te verwachten vernieuwingen
uit de maatschappij, voor de nabije toekomst.
De conclusie luidt dat ingrijpende veranderingen nodig zijn voor een leefbare
toekomst. Mobiliteit zal in het wensbeeld van de auteurs een veel kleinere
belasting vormen op de ruimtelijke ordening, in hoge mate duurzaam zijn en het
milieu in alle opzichten sparen. Betaalbaarheid, behoud van individuele vrijheid
en technische haalbaarheid binnen 25 jaar vormen hierbij uitdagende criteria
voor passende oplossingen. Op basis van deze criteria en aan de hand van een
aantal thema’s is vervolgens een visie opgesteld over mobiliteit anno 2035.
Deze toekomstbeelden zijn niet diepgaand getoetst aan wetenschappelijke
inzichten en praktische mogelijkheden. , De auteurs hebben zich beperkt tot
oplossingen en vernieuwingen die vanuit de huidige ontwikkelingen in de
techniek goed voorstelbaar zijn.
Het totaalbeeld is zeer divers van vorm en inhoud. Om enige ordening hierin
aan te brengen is het begrip Trias Mobilitae gehanteerd, naar analogie van de
Trias Energetica. De Trias Mobilitae is een model dat op drie vlakken oplossingen
voor de huidige mobiliteitsproblematiek in kaart brengt:
●
●
●

Verminder de vraag naar mobiliteit.
Ga slim om met huidige vormen van mobiliteit
Creëer nieuwe, duurzame, manieren van mobiliteit

Binnen deze trias is voor elk aspect gekeken naar de mogelijkheden van:
●
●
●

Gedrag
Voertuigen en
Infrastructuur.

Tenslotte is een poging gedaan alle vormen van verkeer, van door de mens
aangedreven voer-vaar- en vliegtuigen (Human Powered Vehicles = HPV) tot
superzware vrachtvliegtuigen (Superheayvy Cargo luchttransport), te land, te
water en in de lucht te behandelen.
Over het algemeen hebben de auteurs zich beperkt tot het beschrijven van
oplossingen op Nederlandse schaal, al zullen vele van de aangedragen ideeën
ook elders toepasbaar zijn in een zelfde of een aangepaste vorm.
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Engelse samenvatting
When writing the Mobility chapter, the authors had the desirable future in 2035 in
mind. In this ‘desirable scenario’ mobility will be less problematic than it is
currently.
In the introduction a view of the – mostly large and hard to solve – problems
is given, concerning current forms of mobility. Then, ongoing developments,
government plans and expected society changes for the near future are brought
together.
It is concluded that drastic changes are required to come to a sustainable and
viable future. In the concept of the authors, mobility will form less of a burden on
land allocation, it will be of a sustainable nature and be less damaging to the
environment in many ways. It was a challenge to come up with transport modes
which are affordable, not too infringing on personal freedom and technically
realistic within 25 years.
A vision on mobility in 2035 is subsequently given using several themes. These
scenario’s have not been researched or tested to an in-depth scientific degree,
however the authors have limited themselves to solutions and innovations which
are imaginable when using current technological capabilities.
The resulting views are broad and diverse, both in form and content, and a
degree of structuring has been introduced by using the Trias Mobilitae model,
similar to the Trias Energetica.
The Trias Mobilitae tries to solve the current Mobility problems in three ways:
●
●
●

Reduce the demand for mobility
Use current mobility modes in a smarter manner
Create new sustainable ways of mobility

Within this Trias model, three topics have been addressed:
●
●
●

Behaviour
Transport forms
Infrastructure

Lastly, an attempt has been made to discuss all possibilities and examples of
traffic, starting from Human Powered Vehicles to Superheavy Cargo, air
transport, as well as traffic on land, in air and in water.
In general, the vision is limited geographically to solutions in the Netherlands,
although many ideas presumably will work on an international level in the
described or an adapted way. The team hopes that their contribution to Our
Common Future 2.0 can inspire the reader and invite her to think along with
them and contribute to a bright future!
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Pathways or the way to go
Visie op duurzame mobiliteit in 2035

1. Inleiding
Dit deelrapport behandelt het thema “Mobiliteit” binnen het project Our Common
Future 2.0, (hierna: OCF 2.0). Dit project tracht met meer dan vierhonderd
schrijvers en in samenwerking met overheid en bedrijfsleven een duurzame visie
te creëren op de ontwikkelingen voor de komende vijfentwintig jaar. De centrale
probleemstelling die OCF 2.0 aan alle thema’s voorlegt is:
“Waar willen we binnen dit thema over vijfentwintig jaar zijn?”
De definitie in het woordenboek van mobiliteit luidt:
mo·bi·li·teit de; v het zich verplaatsen; beweeglijkheid
(www.vandale.nl).
Dit geeft aan hoe breed de thematiek is van dit onderwerp. Beweeglijkheid is
tenslotte op vele wijzen in te vullen. Zo zijn er voorbeelden van virtuele
beweeglijkheid te vinden waarbij men communiceert via hologrammen, maar ook
nieuwe manieren van vervoer. Gaat de mens minder bewegen, anders bewegen,
virtueel bewegen? Welke vervoersmiddelen kunnen deze bewegingen begeleiden?
Welke infrastructuur is noodzakelijk om bewegingen te ondersteunen? Welke rol
speelt duurzaamheid, hoe geeft de mens hier uiting aan?
Om het onderwerp concreter te maken en antwoord te geven op deze vragen is
ervoor gekozen om de vraagstellingen rondom het thema en de visie op de
toekomst aan de hand van een structuur te beschrijven. De werkgroep Mobiliteit
heeft deze structuur, of model, de Trias Mobilitae genoemd naar analogie van de
Trias Energetica. Dit model stelt drie centrale oplossingsrichtingen met
betrekking tot mobiliteit om dit onderwerp in de toekomst zo duurzaam mogelijk
in te richten.
1) Beperk de vraag – bepalen van de noodzakelijke bewegingen en
eliminatie van onduurzame bewegingen;
2) Ga slim om met huidige vormen van mobiliteit – optimalisatie van de
huidige vormen van mobiliteit en bewegingen, efficiënter gebruik maken
van de hedendaagse mogelijkheden;
3) Creëer nieuwe, duurzame, manieren van mobiliteit – bepalen van
nieuwe opties om mobiliteit in te richten, verkenning van creatieve
vervoersmiddelen die aan de vraag naar bewegingen op duurzame wijze
kunnen voldoen.
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Verzin
nieuwe,
Beperk de

duurzame,

vraag

manieren van
mobiliteit

Ga slim om
met de huidige
vormen van
mobiliteit

Figuur 1.1: Trias Mobilitae
Nadere uitdieping en analyse van deze drie oplossingsrichtingen volgt door de
drie pijlers die mobiliteit beïnvloeden hier tegen af te zetten. Deze zijn: gedrag,
vervoersmiddelen en infrastructuur.
‘Gedrag’ heeft betrekking op de vraag naar mobiliteit en bewegingen. Welke
bewegingen zijn noodzakelijk en wenselijk? Hoe wil de mens zich in de toekomst
verplaatsen? Welke rol spelen social media in dit geheel? Is bezit van voertuigen
nog veelvoorkomend in de toekomst of gaat gebruik een grotere rol spelen?
Het subthema ‘Vervoersmiddelen’ bekijkt de technologische kant van
mobiliteit. Welke voertuigen leveren in de toekomst een duurzaam transport van
A naar B met een onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen? Zijn bestuurders
nog noodzakelijk of zal technologie zelf het stuur overnemen?
‘Infrastructuur’ behandelt de wegen, sporen en systemen die diemensen en
vervoersmiddelen de ruimte geven voor beweging. Zijn er alternatieven te
bedenken in plaats van meer wegen aan te leggen? Kan goederentransport een
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eigen systeem krijgen zodat het geen hinder ondervindt van de particuliere
mobiliteit?
De combinatie van deze drie subthema’s en het beschreven Trias Mobilitae model
leidt tot de probleemstelling van de themagroep Mobiliteit:
“Welke rol spelen gedrag, vervoersmiddelen en infrastructuur
in de Trias Mobilitae en hoe beïnvloeden zij mobiliteit in de
komende vijfentwintig jaar?”
Dit document zal antwoorden bieden op de hierboven gestelde vraagstukken.
Een korte schets neemt de lezer vervolgens mee naar het leven van een persoon
anno 2035 en de manier waarop hij mobiliteit ervaart en gebruikt. Tot slot volgen
de conclusies en aanbevelingen.

2. Gedrag
2.1. Inleiding
‘Gedrag’ heeft betrekking op de manier waarop mensen daadwerkelijk omgaan
met het vervullen van de behoefte aan mobiliteit en bewegingen. Welke
bewegingen zijn noodzakelijk en wenselijk? Hoe verplaatsten we ons in het
verleden en hoe doen we dat in het heden? Hoe willen en kunnen we ons in de
toekomst verplaatsen? Welke rol spelen social media de komende jaren in dit
geheel? Is bezit van voertuigen nog veelvoorkomend of gaat beschikbaarheid een
grotere rol spelen? Voorafgaand aan een blik op de toekomst, kijkt deze inleiding
eerst kort naar verleden en heden van mobiliteitsgedrag. Daarna volgt een
analyse van het mobiliteitsgedrag naar aanleiding van de vragen in het Trias
Mobilitae model.

2.1.1.Geschiedenis van mobiliteit in het kort
Tot 1850 waren lopen en paard-en-wagen de enige vormen van mobiliteit. Alles
wat mensen ondernamen (wonen, werken, zorgen en recreëren) gebeurde op
loopafstand. Met de intrede van de fiets, de stoomtrein en elektrische tram in de
19e eeuw, werd de leefwereld vergroot. Door nieuwe inzichten en mogelijkheden
verplaatste de industrie zich in de loop van de 20e eeuw naar de randen van de
steden. Deze werkplekken waren goed bereikbaar met het openbaar vervoer, in
combinatie met lopen en fietsen. Met de komst van de eerste auto’s voor het
grote publiek rond 1950 en radio en TV, veranderde de samenleving. Met de
flexibiliteit van een auto was je niet langer gebonden aan de maximale afstanden
die je lopend of fietsend aflegde of gebonden aan de rails van de tram en trein.
Werken en wonen kon waar je wilde. De wereld werd bereikbaar.

2.1.2.De invloed van leefomstandigheden af te leggen afstanden
De keuze van de vorm van mobiliteit hangt sterk samen met andere keuzes die
mensen maken. Met name de keuzes in het wonen, werken, recreëren en zorgen
spelen een rol.
5
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Mensen stellen steeds hogere eisen aan woning en woonomgeving, hebben
meer te besteden dan voorheen en wensen daarom ook meer kwaliteit en
woongenot. Men is bereid om hiervoor langer naar het werk te reizen. Ook
komen er steeds meer eenoudergezinnen en singles. Zij ondernemen veel
buitenshuis en beschikken veelal over hun eigen auto. Steeds meer mensen
hebben een hogere en meer specialistische opleiding gevolgd. Voor een
bijpassende baan reizen zij vaker en grotere afstanden. Dit hangt ook samen met
de groei van het aantal tweeverdieners. Bij de keuze van de woonlocatie houden
tweeverdieners rekening met de ligging ten opzichte van de twee werkplekken.
Daar staat tegenover dat door de ontwikkelingen op technologisch gebied
thuiswerken in opmars is.
Mensen vullen hun dagen met werk, hobby’s, familie en vrienden. Zij zijn bereid
om daar steeds grotere bedragen aan te spenderen en ook steeds grotere
afstanden voor te overbruggen.
De kosten van het vliegen zijn, mede door de komst van Ryanair en Easyjet
sterk verlaagd. Hierdoor behoren vliegvakanties en ook citytrips tot het
standaard keuzepakket. Met de opkomst van internet en webwinkels worden
steeds meer dagjes shoppen vervangen door aankopen van achter de pc.
Koeriersdiensten hebben topdrukte.

2.1.3.Maatschappelijke tendensen
Uit kostenefficiëntie zijn veel zorginstellingen gefuseerd en geclusterd. Voor de
cliënten betekent dit langere afstanden. Met de vergrijzing van de samenleving
heeft dit tot een grotere vraag naar mobiliteit bij deze doelgroep gezorgd. Ook in
het onderwijs leidt de schaalvergroting ertoe dat kinderen en hun ouders en
jongeren grotere afstanden afleggen naar school.

2.1.4. De rol van imago en beleving bij de keuze voor het type
vervoersmiddel
Naast bovenstaande omstandigheden zijn bij de keuze voor de vorm van
mobiliteit ook de beleving en het imago van vervoersmiddelen van belang. En het
al dan niet beloond worden van ‘goed’ gedrag of ontmoedigd worden voor ‘slecht’
gedrag. De media speelt een grote rol in de beleving van auto-cultuur. TV, radio,
muziek, bladen; overal zie je de dominante rol van de reclames voor automerken
en vliegreizen. Een mens wil niet onder doen voor de buurman en voor velen
geeft het bezit van de eigen auto status. Zo heeft Margaret Thatcher ooit gezegd
“A man who, beyond the age of 26, finds himself on a bus can count himself as a
failure" (Thatcher, 1986). Ondanks de extra dienstregelingen, meer P&R en
fietsenstallingen bij de stations, de aantrekkelijkere perrons en betere
reisinformatie blijft het OV een slecht imago hebben. De fiets daarentegen kan in
Nederland op een grote populariteit rekenen. Met name de lage kosten van het
fietsgebruik, het ‘altijd op tijd komen’ en het ‘op je zelf zijn’ wordt door
Nederlanders op prijs gesteld. De fiets wordt bovendien weinig geassocieerd met
ergernissen en vertragingen. (Harmsen, L. , Jorritsma P., Kalfs, N., 2007)

6

OCF-themarapport Mobiliteit

Figuur 2.1: Verkenning mobiliteit en bereikbaarheid 2011-2015
Francke, J. et al. (2010).

2.2. Visie
Eén van de manieren om naar gedrag van mensen te kijken, is de indeling in 4
soorten op basis van:
●
●

automatische gedrag versus beredeneerd gedrag.
individueel gedrag versus sociaal bepaald gedrag.

In een schema ziet dit er als volgt uit.

Beredeneerd gedrag
Automatisch gedrag

Individueel bepaald
A
C

Sociaal bepaald
B
D

Figuur 2.2: Vier soorten gedrag (naar Bartels en Vlek)
In onze visie is in 2035 kiezen voor duurzaamheid in mobiliteit algemeen
geaccepteerd. Zowel het beredeneerde gedrag, als het automatische gedrag zijn
zo duurzaam mogelijk. Daarmee is in 2035 duurzame mobiliteit de sociale norm.

2.3. Probleemstelling
Veel mobiliteitsgedrag is automatisch, sociaal bepaald gedrag. Doorgaans nemen
mensen niet dagelijks een nieuwe beslissing hoe zij naar hun werk willen reizen,
7
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hoe zij hun kinderen naar school willen brengen, hoe zij in het weekend de
boodschappen gaan doen en hoe zij met het gezin bij oma op bezoek gaan.
Eenmaal gekozen voor op de fiets naar het werk, of met de auto, zal dit niet
gemakkelijk veranderen als de omstandigheden gelijk blijven.
Bij de keuzemomenten voor mobiliteitsvormen speelt op dit moment
duurzaamheid slechts een beperkte rol. Bepalender dan dat zijn zaken als
kosten, gemak, bekendheid met een bepaald vervoermiddel of imago van het
vervoermiddel.
Op dit moment bestaat ongeveer 30% van de woon-werk ritten tot vijf
kilometer nog steeds uit autoritten. Daar tegenover staat dat het grootste deel
van de Nederlanders een afstand tot 7,5 km een acceptabele fietsafstand vindt
en fietsen een duurzame manier van verplaatsen is. Ruim 50% van de nietfietsers overweegt wel om de fiets te pakken, maar doet dit uiteindelijk niet. De
potentie om het fietsen naar het werk te verhogen is daarmee aanzienlijk. Uit
een studie van TNO blijkt dat financiële prikkels en verbeteringen van
fietsvoorzieningen hierbij het meeste effect sorteren (Hendriksen, I.J.M., Fekkes,
M. et al., 2010).

8
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2.4. Oplossingsrichtingen aspect Gedrag
2.4.1.Beperk de vraag naar mobiliteit
Deze paragraaf maakt onderscheid in drie manieren om de vraag naar mobiliteit
te beperken die ook een relatie hebben met gedrag.
1) Ruimtelijke ordening
2) Het nieuwe werken
3) E-shopppingMall
Ruimtelijke Ordening
In het verleden is al gebleken dat Ruimtelijke Ordening een belangrijk middel is
om de vraag naar mobiliteit en daarmee het gedrag te beperken. Dit is goed te
zien aan de keuzes die in Nederland gemaakt zijn op het gebied van winkelen. Er
is ten opzichte van veel omliggende landen veel geïnvesteerd in wijkwinkelcentra
en binnensteden, in plaats van investeringen shopping malls en weidewinkels. Dit
scheelt veel onduurzame bewegingen en maakt centra gezellig en leefbaar.
In deze visie is in 2035 is de verstedelijking van Nederland zoveel mogelijk
gebundeld in bestaand stedelijk gebied, met een nabijheid van bestemmingen.
De ruimte binnen steden is optimaal gebruikt en de suburbanisatie zoveel
mogelijk beperkt. Dit maakt het mogelijk dat de meeste mensen op relatief korte
afstand van hun woning voldoende bestemmingen vinden om invulling te kunnen
geven aan hun dagelijkse levenswijze (werken, winkelen, zorgen, recreatie) met
een beperkte mobiliteitsbehoefte. Wegen en wijken zijn zo ingedeeld dat zowel
fietsers als automobilisten het openbaar vervoer gemakkelijk kunnen bereiken.
Op onderstaande kaart is de ruimtelijke opschaling van de Randstad te zien.
Het stedelijke gebied loopt als een grotere Randstadring vanuit de kustzone, naar
Rotterdam, de Brabantse stedenrij, Nijmegen, Arnhem en via Amersfoort naar
Almere, Amsterdam.
De kortere afstanden kan men gemakkelijk lopend, met de (e-)fiets of het
openbaar vervoer afleggen. Nieuwbouw is in de bestaande stedelijke gebieden in
de nabijheid van knooppunten van openbaar vervoer te vinden. Het effect is dat
de bereikbaarheid goed is, bij een groei van de economie en bevolking.

9
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Figuur 2.3: Grondgebruik in Nederland in 2040. (Bron: Nederland later. Tweede
Duurzaamheidsverkenning, deel Fysieke leefomgeving Nederland. Planbureau
voor de Leefomgeving, 2007, Kuijpers-Linde, M.A.J., Geurs, K.T. et al. (2007)).
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Op dit moment (anno 2011) neemt het parkeren van de auto in woonwijken
steeds grotere vormen aan. Op veel plaatsen kan men gratis de auto voor de
deur parkeren. In 2035 is dat in deze visie op heel veel plaatsen niet meer
mogelijk. De aanleg van wegen en wijken stimuleren het lopen en fietsen,
doordat het wegdek en wegontwerp is aangepast aan de gewenste snelheid.
Hierdoor is het autobezit afgenomen. Mensen hebben andere manieren gevonden
om auto-mobiel te zijn; de beschikbaarheid van automobiliteit is belangrijker dan
het autobezit.
Ook de knelpunten (anno 2011) van het fiets-parkeren in centrumgebieden en
bij knooppunten van openbaarvervoer zijn opgeheven. In 2035 zijn slimme
(deels geautomatiseerde) oplossingen gevonden om grote hoeveelheden fietsen
te parkeren op een klein oppervlak.
Het Nieuwe Werken
In de kenniseconomie van 2035 hebben is het werk zoveel mogelijk
georganiseerd op een manier die in 2011 nog Het Nieuwe Werken heet. Het
houdt in dat werknemers zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze werken en
samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. De infrastructuur van
telecomvoorzieningen is zo aangelegd dat werknemers gemakkelijk thuiswerken.
Daarnaast zijn nieuwe bedrijventerreinen zo aangelegd dat flexibel bedrijven en
werknemers flexibel kunnen werken. Dit kan bijvoorbeeld door met meerdere
bedrijven in één pand te werken, zonder aantasting van de identiteit van het
bedrijf.
Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en om een goede balans te vinden
tussen werk en privé. Het is eenvoudig om thuis te werken, of om een werkplek
in een verzamelgebouw in je woonplaats te reserveren. Voor de mobiliteit
betekent dit dat er geen typische werkspits meer is in de ochtend en avond. Je
kunt op je eigen tijd naar de werkplek in je eigen woonplaats; de afstand is kort
dus de keuze voor de (e)fiets als vervoermiddel is niet alleen gezond, het is ook
gemakkelijk. Op die plaatselijke verzamel-werkplek is bovendien een prima
plekje te vinden om deze fiets veilig te stallen.

Figuur 2.4: Dit is zo 2010! (bron: www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl,
11
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Het nieuwe werken (2010)).
Aansluitend hierop vinden de zakelijke overleggen anno 2035 zoveel mogelijk
virtueel geplaats: 3D-conferencing. Het blijft nodig om voor bepaalde afspraken
en werkzaamheden naar locaties af te reizen. Maar als het enigszins mogelijk is
kiest de werknemer voor de 3D-vergadering. Om dit mogelijk te maken, is in
iedere gemeente een bedrijf te vinden dat vergaderplekken verhuurt voor
virtueel vergaderen. De tijdgeest volgend is beschikbaarheid van de faciliteiten
immers belangrijker dan eigen bezit van deze faciliteiten. Gevolg voor de
mobiliteit is dat de virtuele mobiliteit toeneemt en de fysieke mobiliteit afneemt.
Doordat flinke investeringen in de digitale infrastructuur ontstaan hier weinig
files.

Figuur 2.5: Virtueel 3D vergaderen anno 2010 (www.tixeo.com,
Tixeo (2010)).
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Figuur 2.6: Het eerste hologram interview op tv zender CNN in 2009
(www.slimmersamenwerken.wordpress.com/2009/05/)

eShoppingMall
Wat in 2011 nog in de kinderschoenen stond als virtueel winkelen in webshops is
in 2035 uitgegroeid tot een volwassen vorm van eShopping. Online shoppen,
samen met je partner, kinderen, vrienden en vriendinnen vanaf de bank,
keukentafel, of je vakantie adres is dagelijks mogelijk. Je bevindt je in zelf
samengestelde eShoppingMalls, waar jouw favoriete merken te koop zijn.
Doordat je een eigen profiel hebt, met jouw afmetingen en rondingen, kun je
online kleding en schoenen passen. De kans dat een besteld kledingstuk niet
goed past neemt daarmee aanzienlijk af. Natuurlijk is de bezorging zo geregeld
dat dit een minimale mobiliteitsbelasting oplevert. Het bestelbusje kan ook
elektrisch zijn en op hernieuwbare energie rijden. Door een vaste route,
afgestemd op de actieradius van de wagen, gecombineerd met slim laden heeft
de bestelauto een zeer duurzame levenscyclus.
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Figuur 2.7: De eShoppingMall staat in 2010 nog in de kinderschoenen
(www.virtualeshopping.com (2010))

2.4.2.Ga slim om met de manier van mobiliteit
In 2035 zijn mensen eraan gewend om slim om te gaan met hun mobiliteit. Ze
zijn zich ervan bewust dat mobiliteit belangrijk is in onze samenleving en dat
deze niet op ieder moment van de dag voor iedereen onbeperkt aanwezig kan
zijn. Aan het begin van de 21e eeuw hebben we niet alleen in Nederland, maar
ook in de landen om ons heen, gezien dat dit leidt tot het totale verkeersinfarct.
Mensen zijn steeds creatiever geworden in de manieren om mobiel te zijn en
aanbieders van technologische en organisatorische mobiliteitsproducten en –
diensten helpen dit te realiseren.
In infrastructuur wordt meer voorrang geven voor fietsers en wandelaars en is
er een betere aansluiting tussen lokaal OV en regionaal, cq. nationaal OV. In
verschillende steden is de routing van de stad veel duidelijker geworden, zodat
onnodig rondrijden eindelijk verleden tijd is. Ook is nagedacht over de
openstelling van infrastructuur, waardoor mensen gedwongen worden slimme
keuzes te maken. Dit in samenhang met de ritbeprijzing die gemeengoed is
geworden.
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De mobilitychip heeft autobezit vervangen
In de 20e eeuw betekende het bezit van voertuigen status en respect. Dit leidde
ertoe dat veel mensen een auto bezaten en voor hun deur geparkeerd hadden,
ook als ze deze slechts een paar keer per week nodig hadden. Zeker voor
gezinnen met een 2e of 3e auto was dit het geval. In 2035 is het bezitten van
(meerdere) voertuigen geen teken van status of respect meer. Het gaat erom dat
je mobiel kunt zijn, dus dat mobiliteit beschikbaar is. Een ‘mobilitychip’ verzorgt
de hele mobiliteitsketen.
Een lidmaatschap van een zogenaamde ‘mobiliteitsorganisatie’ kan deze
beschikking regelen. Mensen bestellen via een applicatie op hun smartphone de
mobiliteitsmiddelen die hen naar de gewenste locatie moeten brengen. De starten eindlocatie wordt ingegeven en de tijdstippen, vergelijkbaar met een OV9292
site van vandaag. Op het gewenste tijdstip komt de ‘Personal Rapid Transporter’
voorrijden die persoon naar het station brengt. Daar neemt men de supersnelle
(magneetbaan) MAGLEV trein die de reistijd in Nederland drastisch heeft
ingekort. Bij aankomst staat - bij goed weer - de elektrische vouwfiets klaar
waarmee men eenvoudig op de plaats van bestemming arriveert.
De kosten voor deze dienstverlening zijn verwerkt in een abonnementsvorm of
via ‘pay-as-you-go’ afgehouden van bankrekening na invoering van wachtwoord
en reisschema in de smartphone applicatie.
Andere vormen die breed beschikbaar zijn, zijn carpool mogelijkheden,
deelauto-concepten en lift-concepten.
Mobiliteitscredits
Mensen zijn zich in 2035 bewust van hun persoonlijke CO 2-uitstoot; ook op het
gebied van hun mobiliteit. Dat komt onder andere doordat er een
vervoersquotum ingesteld is in de vorm van mobiliteitscredits. Hierdoor kiezen zij
bewust welk vervoermiddel zij wanneer kiezen en óf ze wel willen reizen.
Nederlandse ideeën op dit gebied dateren van begin 21e eeuw, zoals de Kyoto
Chip (Velo Mondial, 2006). In oktober 2010 lanceerde de stichting Natuur en
Milieu de CO2 markt.
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Figuur 2.8: Uitleg van de in 2010 gestarte CO2 markt (www.co2markt.eu/home),
Natuur en Milieu (2010).

Smart Mobility; hoogtechnologisch en centraal
Via innovatieve ICT oplossingen sluiten verschillende vervoersmiddelen in 2035
naadloos op elkaar aan. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
hebben ervoor gezorgd dat vrijwel iedereen beschikt over mobiele apparatuur die
snel de juiste informatie kan vinden en combineren. Hierdoor beslissen
‘vervoersconsumenten’ gemakkelijker voor gedeeld bezit van vervoer, of alleen
beschikbaarheid van vervoer. Op deze manier ontstaat een optimum in het aantal
vervoermiddelen afgemeten naar de vervoersbehoefte.
Stimulering vindt bijvoorbeeld plaats door restrictieve maatregelen als de
eerdergenoemde mobiliteitscredits en CO2 belasting. Aan de andere kant zal ook
een stimulerende werking uitgaan van economische prikkels als kostenbesparing
en kostendeling.
Ook sociale impulsen hebben een stimulerende werking: samen,
gemeenschapontwikkeling en een groeiend sociaal bewustzijn ten gevolge van
bewustwording over milieudegradatie en ook gezondheidsrisico’s geassocieerd
met de toenemende vervoersdruk. Daarnaast moet het leuk zijn om je op een
andere manier voort te bewegen, mits het ook effectief is. Dat wil zeggen dat de
16
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ICT oplossing daadwerkelijk de beste oplossing moet bieden. Het meenemen van
service in de productontwikkeling (service design) is hierbij een essentieel
onderdeel. De markt en de overheid zullen hierbij de handen ineen dienen te
slaan en complementair werken aan infrastructuur, zowel online als offline,
innovatie in vervoersmiddelen en vervoersbehoeften en logistiek.

Economist on Smart Mobility solutions, zoals ZipCar
“The moguls who run Zipcar may have different motives from the greens who
run Freecycle, but they share the same faith: that access often matters more
than ownership, and that tech-nology will make sharing more and more
efficient. The internet has always been good at con-necting buyers and sellers;
GPS devices and social networks are enhancing its power. GPS devices can
connect you to people around the corner who want to share rides. Social networks are helping to lower one of the biggest barriers to “collaborative
consumption”—trust. Couchsurfers, for example, can see at a keystroke what
others in the network think of the stranger who wants to borrow their couch. If
he is dirty or creepy, they need not let him in.”
“People are growing impatient with “idle capacity” (ie, waste). The average
American spends 18% of his income on running a car that is usually stationary.
Half of American homes own an electric drill, but most people use it once and
then forget it. If you are green or broke, as many people are these days, this
seems wasteful. Besides, “consumer philandering” sounds fun. “Today’s a BMW
day,” purrs Zipcar, “Or is it a Volvo day?””
“Attitudes to conspicuous consumption are changing. Thorstein Veblen, who
coined the term, argued that people like to display their status by owning lots
of stuff. But many of today’s conspicuous consumers—particularly the young—
achieve the same effect by virtual means.”
“Collective consumption is also disrupting established business models based
on built-in ob-solescence. The internet may be synonymous with novelty, but
by encouraging people to reuse the same objects rather than buy new ones, it
may revive the old virtue of building products that last.”
Bron: The Economist, November 2010

2.4.3.Creëer nieuwe, duurzame manieren van mobiliteit
In het begin van de 21e eeuw zijn veel nieuwe vormen van vervoer beschikbaar
geworden. Het gedrag is hierop aangepast. Zo is er meer aanbod van anders
aangedreven voertuigen die nog hetzelfde ogen als de 20 e-eeuwse voertuigen
(bijvoorbeeld elektrische auto’s). Bovendien zijn er ook nieuwe persoonlijke
voertuigen beschikbaar, zoals de segway en elektrische fiets; en nieuwe
17
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collectieve vervoersmiddelen zoals een magneettrein. Ook in de infrastructuur
hebben zich de nodige innovaties voltrokken. Zo is de eerste zweefbaan uit een
netwerk dat de grote steden in de Randstad verbindt aangelegd, zijn er ‘natte’
verbindingsroutes en pendeldiensten en wordt er in meerdere lagen gebouwd.

Figuur 2.9: De e-fiets is in 2035 helemaal ingeburgerd (Foto: Mobycon)
Mensen zijn het fitst als ze dagelijks minimaal 30 minuten bewegen. Tot de jaren
’90 van de 20e eeuw was het algemeen gangbaar dat men in Nederland deze
norm haalde, omdat velen een actieve vorm van mobiliteit hadden. Dagelijks op
de fiets naar het werk, boodschappen doen en kinderen naar school brengen.
Begin 21e eeuw ziet het mobiliteitspatroon er anders uit, waardoor meer mensen
te weinig actief zijn. Het gevolg is dat er anno 2011 een groot
gezondheidsprobleem dreigt, met name in de vorm van een sterke toename van
percentage mensen met overgewicht en obesitas en toename van percentage
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mensen met diabetes type II. Dit is van grote invloed op de gezondheidszorg en
de daarmee samenhangende kosten.
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Figuur 2.10: De toename in ernstig overgewicht van 1981 tot 2003 (Bron: van
Mechelen, W. 2009)

Vormen van Human Powered Vehicles (HPV’s)
De grote populariteit van HPV’s in 2035 is onder andere te danken aan de grote
keuze die er is. Er is dus voor ieder wat wils. De oude vertrouwde omafiets rijdt
nog steeds rond en een mountainbike tref je ook nog hier en daar aan.
Daarnaast zijn in onze steden en kleinere gemeenten vele soorten bakfietsen,
transportfietsen, skeelers, skates, trikes en zelf gebouwde voertuigen
gemeengoed geworden.
Voor wat langere verplaatsingen binnen steden of in regio’s (tot zo’n 25 km) is
de e-fiets in al zijn varianten een prima vervoermiddel gebleken. Een groot deel
van de autoritten tot 15 km is vervangen door een van de vormen van de e-fiets.
Zelfs een deel boven de 15 km is vervangen.
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Figuur 2.11: De kansen voor de elektrische fiets zoals geschetst in 2010. (Bron:
van der Kloof, A. 2010)>>

Transition Towns: Lokaal en minderen
Lokale initiatieven richten zich op lokaal produceren en consumeren. Mobiliteit als
surplus
Transition Towns is een beweging die zich richt op een herwaardering van
lokaal produceren en consumeren. En dan het liefst op een zelfvoorzienende en
decentrale wijze.
Waarom Transition Towns?
Directe aanleiding voor de noodzaak van deze transitie van de huidige meer
gecentraliseerde en geglobaliseerde wereldorde zijn twee majeure uitdagingen:
klimaatverandering en piekolie (peakoil). Dat de huidige energiehuishouding en
vervoerstromen catastrofale klimaatverandering in de hand werken is volgens de
Transition-Towns-filosofie evident. Daarnaast raken de natuurlijke hulpbronnen
olie, gas en steenkool steeds verder uitgeput, met name dus de olie, waardoor
een gedwongen verandering in de huidige verbruikspatronen zal optreden binnen
afzienbare tijd. Door hierop voor te sorteren met een herwaardering voor lokale
waarden en een beperking van het aantal fossiel voortgedreven bewegingen
creëer je een duurzame wereldorde waarin een ieder tot zijn recht komt.
Kortom
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die de handen ineen slaan.
Aangewakkerd door twee grote uitdagingen van de huidige tijd: peak-oil, de piek
in de olieproductie waarna deze door schaarste zal afnemen èn
klimaatverandering, waarvan de gevolgen nog niet te overzien, maar naar
verwachting enorm zullen zijn.
De op handen zijnde veranderingen ten gevolge van deze ontwikkelingen
zullen vergaand en diepgaand zijn. Transition Towns lopen op deze veranderingen
vooruit. Lokaal produceren van voedsel en energie, eigen huizen bouwen met
lokale materialen. Een volledig zelfvoorzienende gemeenschap derhalve, die niet
meer afhankelijk is van wereldwijde handelsstromen. De Renaissance van
sociale, culturele en economische waarden en gebruiken. Door het heft in eigen
hand te nemen ontstaat wat als een duurzame samenleving geduid kan worden.
Mobiliteit vormt hierin uiteraard een integraal onderdeel.
2035 vanuit de Transition Towns filosofie
Specifiek over mobiliteit zegt Rob Hopkins, schrijver van Het Tranisitiehandboek,
de bijbel van Transition Towns (pp130-131): “Het bezit van een eigen auto is niet
langer de norm. Behalve in sommige zeer landelijk gelegen gebieden beschouwt
men het bezit van een privéwagen als volstrekt antisociaal gelet op het
uitgebreide openbare vervoersnet en de voorrang die men in de straten van
steden verleent aan fietsers, voetgangers, trams en bussen. Straten in de stad
geven nu dus voorrang aan voetgangers en fietsers, terwijl auto’s uit veel
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openbare ruimten worden geweerd. Men kijkt terug op goedkope vliegreizen met
een gevoel van nostalgie. De onmogelijkheid om zich over lange afstanden te
verplaatsen heeft geleid tot een herwaardering van de onmiddelijke omgeving.”
Een citaat van Paul Allen, directeur van het Centre for alternative Technology
(in: Hopkins, R. (2008/2009) :
“De keuze is duidelijk: als een minderheid van machtige naties
doorgaat met het bevoordelen van een economisch systeem dat steunt
op gecentraliseerde technologieën en kwetsbare toevoerlijnen, zullen
ze dit moeten verdedigen met enorme kosten en risico’s voor onze
burgerlijke vrijheden tot gevolg. Aan de andere kant, als we
opschuiven naar een gedecentraliseerde wereldeconomie, gebaseerd
op een rechtvaardig en efficiënt gebruik van hernieuwbare
energiebronnen en naar de eigen streek verlegde toevoersystemen,
zullen we gemeenschappen krijgen die niet makkelijk bedreigd worden
en die, wat nog belangrijker is, niemand anders bedreigen.”

Figuur 2.12: Transition Town – een voorbeeld, Hopkins, R. (2008/2009)

Smart Grids: Hoogtechnologisch èn decentraal
Community building in de vorm van smart grids en coöperatieven. Zelf energie
opwekken, samen energie kopen. Zelf energie aan het netwerk leveren.
Wat is een smart grid?
Een smart grid is in essentie een elektriciteitsnetwerk dat alle aan het netwerk
gekoppelde gebruikers en opwekkers op een intelligente manier aan elkaar
koppelt. Kortom: een smart grid is een energienet dat kan communiceren. Het
huidige energienetwerk werkt eenzijdig. Huizen krijgen via het netwerk waarop
ze aangesloten zijn toegang tot stroom, gas en andere energiebronnen. Vormen
van reactieve invloed op het energieverbruik zijn: groene stroom afnemen en
besparen op de energierekening door isolatie, HR ketels en dergelijke en in een
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stap verder domotica systemen waarbij het energiegebruik direct gemonitord.
Een smart grid echter werkt twee kanten op. De consument kan, bijvoorbeeld
middels zonnepanelen of windenergie, zelf energie opwekken en aan het net
leveren. Via een buffer, wat bijvoorbeeld de batterij van een elektrische auto zou
kunnen zijn, kan zelfs energie tijdelijk worden opgeslagen om vervolgens bij
piekbelasting van het stroomnet door te vloeien naar een plek in het netwerk
waar het nodig is. Op deze manier is decentrale energieopwekking ook
economisch interessant voor consumenten, omdat ze betaald worden voor de
stroom die ze terugleveren aan het net. Ook kunnen enorme efficiëntieslagen
worden gemaakt omdat er altijd voldoende energie beschikbaar is door het
gebruik van buffers. Hierdoor hoeven kolencentrales geen overuren te draaien.
Het gros van de mensen zal, zodra ze de prikkel krijgen om financieel gewin
te halen uit hun eigen energieopwekking eerder geneigd zijn om deel te nemen
aan communautair energie opwekken en delen.
Community building in de vorm van smart grids en coöperatieven. Zelf energie
opwekken, samen energie kopen. Zelf energie aan het netwerk leveren. Dit alles
behoort dan tot de mogelijkheden. Gecombineerd met het gedeelde bezit van
elektrische auto’s ontstaat niet alleen een slim energienetwerk, maar ook een
vele malen effectiever en socialer wagenpark in Nederland!

Figuur 2.13: Smart grids, Energieplus (2010)
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2.5. Conclusie
In 2035 is een aantal fundamentele gedragsveranderingen opgetreden die terug
te leiden zijn naar de implementatie van de Trias Mobilitae, deels door de
overheid, deels door de markt en deels door de burger/consument. Om de grote
lijnen te schetsen:

2.5.1.Beperk het aantal onduurzame bewegingen. Minder!
De trend van het nieuwe werken, de overheidsinterventies als mobiliteitscredits
en maximale CO2-uitstoot per persoon per jaar werken verantwoorde mobiliteit
en energiebesparing in de hand. Daarnaast verbeteren marktpartijen energieefficiëntie binnens- en buitenshuis door zuiniger vervoersmiddelen en domotica
te bouwen die inzichtelijk maken hoe men energie verspilt en daarvoor de
rekening betaalt. Een herwaardering van lokaal en korte afstand tot werk en
recreatie leidt tot meer fietsbewegingen, het nieuwe werken en de
eShoppingmall doen het aantal automobiele bewegingen nog verder afnemen.

2.5.2.Ga slim om met de huidige manieren van bewegen. Optimaliseer!
HPV’s maken een enorme opmars. Afstanden worden korter, ook onder invloed
van het nieuwe werken. Decentrale en lokale energieopwekking zorgt ook voor
een meer lokale bewegingsruimte. Virtuele mobiliteit gecombineerd met een
zelfvoorzienende lokaliteit verminderen het aantal onduurzame bewegingen.

2.5.3.Vindt nieuwe duurzame manieren van bewegen. Innoveer!
Hoogtechnologische oplossingen op ICT vlak zorgen dat autodelen en efficiënt
ruimtegebruik gemeengoed worden. Na de psychologisch moeizame overgang
van autobezit naar autodelen ziet iedereen de voordelen in van het ‘mobiliteit-opmaat’ principe. Afhankelijk van je behoefte wordt de beste optie uitgerekend,
waarbij de keuzemogelijkheid om voor een andere optie te kiezen blijft bestaan,
maar de ‘beste optie’ wordt wel zeer zichtbaar en bijvoorbeeld in het zakelijk
verkeer door werkgevers verplicht gesteld. Fervente petrolheads organiseren zich
en scheuren met zelfgestookte biodiesel over de wegen. Ze worden echter een
nichemarkt, en beseffen zich dat ze nog typemachines gebruiken terwijl het
computertijdperk is aangebroken.
In de loop van de 21e eeuw complementeert technologie ecologie en brengt een
balans in het vervoerssysteem dat het daadwerkelijk veerkrachtig maakt.
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3. Vervoersmiddelen
3.1. Inleiding
Dit hoofdstuk geeft de visie op het deelgebied Voertuigen. Ook hierbij worden de
ideeën en oplossingen opgehangen aan het Trias Mobilitae model. Dit model
neemt verduurzaming als basis en werkt met drie heldere stappen:
1) Verminder de vraag naar voertuigen
2) Creëer duurzame voertuigen
3) Organiseer slimmer en efficiënter gebruik van de huidige voertuigen.
Wanneer we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen overwegen dienen we
onze visie en initiatieven aan de MVO criteria te toetsen, te weten het People
Planet Profit model. Dit geeft een eerste inzicht in de denkrichtingen van dit
hoofdstuk.
People
Zoals vermeld is mobiliteit en verplaatsen van het individu een mensenrecht en
dient dit voor iedereen zoveel mogelijk binnen bereik te liggen. Een keuze voor
universeel toegankelijk en vrijwel gratis vervoer komt het people aspect
tegemoet.
Daarnaast wordt de leefbaarheid van de bebouwde omgeving enorm verbeterd
door de verwijdering van auto’s en parkeerplaatsen door vervanging met PRT’s
(Personal Rapid Transporters).
Planet
Het gebruik van fossiele brandstoffen is niet alleen onwenselijk, maar daarnaast
ook eindig. Gebruik van hernieuwbare elektriciteit en waterstof, magneetbanen in
PRT’s, MAGLEV treinen en OV zorgen voor elimineren van uitstoot van schadelijke
stoffen. Indien mogelijk worden de mobiele vormen volgens het Cradle-to-Cradle
principe gefabriceerd.
Daarnaast zal asfalt omgezet worden tot groene zones, wat de leefbaarheid
verhoogt en milieukwaliteit van de gebieden verbetert.
Profit
Het voorbeeld geeft al aan dat de mobiliteitsverschaffers zullen werken volgens
een vrije markt model met abonnementen en pay-as-you-go systematiek. Dit
geeft mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen en organisaties die mobiliteit,
voertuigen, advies, infrastructuur en technologie innoverend integreren. Dit
betekent tevens dat autofabrikanten zich wellicht opnieuw moeten uitvinden om
aan de vraag in nieuwe mobiliteitsvormen te voldoen en de gereduceerde vraag
naar auto’s op te vangen. Nieuwe kansen alom, ook voor de Nederlandse
kenniseconomie.
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3.2. Visie
Vervoersmiddelen in 2035 zijn in onze visie volledig duurzaam door vermindering
van de vraag naar voertuigen, de ontwikkeling van duurzame mobiliteitsvormen
en het slimmer en efficiënter gebruiken van vervoersmiddelen. Zowel op het
gebied van personenvervoer als transport.
Een mindere vraag naar voertuigen is de realiteit in 2035 door een verregaande
ontwikkeling van concepten als Het Nieuwe Werken. Mensen zullen meer
gestimuleerd zijn en uiteindelijk ook gemotiveerd zijn om de plaatsen van wonen
en werken dichter bij elkaar te brengen. Een lagere vraag naar transport is ook
de realiteit, omdat we ons als maatschappij afgevraagd hebben hoe we de vraag
naar allerlei producten kunnen reduceren.
In aanvulling op de vermindering van de vraag zullen vervoersmiddelen in 2035
nog altijd bestaan, maar in andere en meer duurzame vormen. Vervoersmiddelen
zijn ontwikkeld voor weg, water, lucht en rail en de maatschappij anno 2035 is
beter in staat om ieder infrastructuur type specifieke vervoersmiddelen te
ontwikkelen. Mensen verplaatsen zich meer in groepen, maar individuele
verplaatsing blijft ook mogelijk. Vervoersmiddelen zijn meer ontworpen vanuit de
gedachte dat de omgeving waarin ze ingezet worden bepalend is voor het soort
voertuig.
Vervoersmiddelen die de maatschappij van 2035 inzet zijn slimmer en efficiënter
qua inzet en gebruik. Een slimme inzet van vervoersmiddelen vindt plaats in
combinatie met efficiency. Gecombineerd vervoer is in verregaande vorm
aanwezig, maar individuele beleving van mobiliteit is nog altijd mogelijk. De crux
zit hem in 2035 in de constante beschikbaarheid van vervoersmiddelen waar
men maar wil. Zowel op het gebied van personenvervoer als goederenvervoer.

3.3. Probleemstelling
Vandaag de dag zijn de auto en fiets de meest dominante vervoersmiddelen. De
auto was in het begin van zijn bestaan voornamelijk bestemd voor de elite dan
wel de avonturiers. Dat de auto nu zo dominant aanwezig is, komt door heeft
een aantal redenen. Naast status en avontuur zorgt de auto voornamelijk voor
het ultieme gevoel van vrijheid. Eerst alleen voor de happy few maar door steeds
goedkopere productieprocessen, goedkope olie, aantallen auto’s die in een korte
tijd gemaakt worden, emancipatie, individualisatie, een hoger modaal inkomen,
zuinigere auto’s, goed netwerk van brandstofvoorzieningen, garages en betere
wegen is de auto steeds populairder geworden. De auto is in staat om in de
behoefte aan een groot spectrum van afstanden te voorzien.
Van redelijk fijnmazig tot behoorlijke afstanden. De automobilist kan
gemakkelijk naar zijn of haar bestemming. Ook al moet de automobilist helemaal
omrijden. Door een hoger modaal inkomen en goedkopere auto’s konden steeds
meer mensen het zich veroorloven om verder van de stad te gaan wonen. Er zijn
her en der woonwijken met verschillende voorzieningen ontstaan. Deze
voorzieningen werden verspreid over de ruimte. Met de fiets waren deze
voorzieningen wel te bereiken. Het openbaar vervoer is minimaal aangesloten op
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de voorzieningen. Er is een vicieuze cirkel ontstaan zodat vele mensen een auto
konden en moesten aanschaffen. Alternatieven waren onvoldoende aanwezig.
De gevolgen zijn nu ook wel zichtbaar geworden. Meer wegen en veel
parkeerplaatsen om een voertuig te stallen dat 95% van zijn tijd gewoon
stilstaat. Milieuproblemen, files en gezondheidsproblemen. De auto is niet alleen
een vervoersmiddel, maar ook een statussymbool en een verlengde van de
huiskamer. Een comfort zone. De auto geeft een persoonlijkheid weer. De auto
geeft ook plezier. Het nadeel van auto’s zijn geluidsoverlast, uitstoot van giftige
stoffen, fijnstof , indirect ook ziektes, parkeerproblemen en files. En het meest
aangrijpend is dat de huidige brandstof opraakt.
De Gouden Eeuw is mede tot stand gekomen omdat hier in Nederland een goed
stelsel van waterwegen was waar trekschuiten van A naar B voeren. Velen
konden een eigen paard niet betalen, laat staan de koets dus als men zich
verplaatste was dat te voet dan wel met de trekschuit. Omdat de trekschuit zo
goed functioneerde zijn relatief laat de spoorwegen in Nederland gekomen. In
1839 was het dan zover dat de eerste trein van Amsterdam naar Haarlem reed.
Particuliere spoorwegen ontwikkelden ieder hun eigen spoorlijnen zonder op
elkaar aan te sluiten. Later zijn de spoorwegen in handen van de staat gekomen.
Spoorlijnen werden meer met elkaar verbonden.
Tijdens het interbellum was er op lokaal niveau de tram die zowel voor het
personenvervoer als voor vracht zorgde. Echter de ontwikkeling van de bus
zorgde ervoor dat het marktaandeel van de lokale tram steeds minder werd
totdat op een gegeven moment vele tramlijnen werden opgeheven. Het voertuig
was te traag en oubollig en kon niet meekomen met bus en vrachtauto die ook
nog eens veel fijnmaziger konden rijden. Een bekend nadeel van railvervoer is er
is altijd voor- en/of natransport nodig. Openbaar vervoer voldoet niet altijd aan
de eisen van de consument. Voorzieningen worden vaak niet in één keer bereikt
(overstappen) of zijn helemaal niet te bereiken. Doordat de huidige infrastructuur
complex en veel bereden wordt, is de trein betrouwbaar. Toch is er op bepaalde
tijden en in bepaalde regio’s nauwelijks openbaar vervoer. Dit beperkt de mens in
de bewegingsvrijheid. Ook is openbaar vervoer niet voor iedereen toegankelijk.
Invalide personen moeten ver van tevoren plannen.
Treinen rijden op een infrastructuur die niet meer voldoet aan capaciteit en
snelheid. Verschillende treinsoorten met allemaal eigen rij-karakteristieken rijden
op het een stukje rail van en naar de verschillende knooppunten. Op deze
knooppunten kunnen treinen naar de verschillende sporen overgaan. Met alle
gevolgen van vertraging en onduidelijkheden van dien. Ook is de huidige
infrastructuur gevoelig voor stremming en onderhoud, ongelukken met personen
en voertuigen. We kennen in Nederland sinds een aantal jaar ook de
hogesnelheidstrein. Hogesnelheidstreinen rijden over een normaal spoor en op
enkele gedeeltes hebben ze een eigen spoor waar ze op snelheid kunnen komen.
Dhogesnelheidstreinen hebben echter veel tijd nodig om op snelheid te komen en
de topsnelheid in Nederland is beperkt tot 250 km/uur. Voor het afremmen is een
behoorlijke afstand nodig. Ook de infrastructuur voor hogesnelheidstreinen is
gevoelig voor onderhoud en fijnstof van bovenleidingen. Vaak worden deze
treinen ook gehinderd door andere soorten treinen op de knooppunten.
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Bussen en trams zorgen voor het voor- en natransport van de trein en voor
verbinding van bepaalde wijken en regio’s met elkaar. Echter de trajecten zijn zo
ingedeeld dat vele straten en dorpen worden aangedaan. Men is dus veel reistijd
kwijt. Omdat frequentie en aansluitingen niet altijd goed zijn, heeft dat ook een
negatieve invloed op de reistijd.
Door het vlakke landschap in Nederland is er naast de auto ook een echte
fietscultuur. Er is een goed fietspadennetwerk. De fiets is dan ook een handig en
schoon vervoermiddel waarmee goed van deur-tot-deur gereisd kan worden.
Door zijn afmetingen kun je met de fiets binnendoor rijden en daardoor ook vaak
sneller dan de auto of het OV.
In het licht van het bovenstaande zal in de hiernavolgende hoofdstukken de
Trias Mobilitea toegepast worden op zowel personenvervoermiddelen als op
transportmiddelen, hetgeen een inzicht oplevert dat een antwoord wil formuleren
op de probleemstelling:
“Uitgaande van de Trias Mobilitae: welke rol zullen vervoersmiddelen
spelen in 2035?”

3.4. Oplossingsrichting: voertuigen
3.4.1.Verminder de vraag
Werk
Om voor het werk gerelateerde personenvervoer de vraag te verminderen zijn er
grofweg twee oplossingen:
1) Het bevorderen van wone en/werken in dezelfde plaats
2) Het Nieuwe Werken / virtuele kantoren
Voor het personenvervoer van/naar werk in Nederland is een aantal
veelgebruikte vormen; waarvan de auto met stip op nummer 1 staat. De overige
zijn het OV (trein/bus), de fiets en een enkeling loopt naar het werk. De grootste
winst voor wat betreft duurzaamheid, valt te behalen door het aantal
autokilometers terug te dringen.
Door het bevorderen van wonen en werken in dezelfde plaats (bijvoorbeeld door
mensen die in een bepaalde plaats werk hebben, voorrang te verlenen bij het
verkrijgen van een woning), hoeven mensen niet elke dag met de auto te reizen
tussen werk en huis, met alle gevolgen van dien. Als de afstand van de woning
naar het werk kleiner is, wordt het voor de meeste mensen, zeker in de
zomermaanden, al een stuk makkelijker om op de fiets te stappen.
Door het Nieuwe Werken breder in te voeren, zijn werknemers niet langer
gebonden aan een plaats om hun werkzaamheden uit te voeren. Dat dit met
name geschikt is voor kantoorwerk en minder voor productiewerk of andere
werkzaamheden die specifiek aan een plaats gebonden zijn, spreekt voor zich.
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Wat hiermee wel bereikt wordt, is dat deze mensen vrij worden om een werkplek
te kiezen die ze willen.
Beide oplossingen brengen het aantal te rijden (auto)kilometers terug, wat een
duurzame oplossing is. De duurzaamste kilometer is niet zozeer de kilometer die
je het goedkoopst/zuinigst aflegt, maar de kilometer die niet meer nodig is. Een
bijkomend (sociaal) voordeel is dat hier ook een hoop tijdswinst te behalen valt
voor de werknemer, die hoeft niet meer een deel van de dag in een file te staan,
maar krijgt er tijd voor terug.
Hobby/Vrije Tijd/Familiebezoek
Voor de vrijetijdsbesteding in Nederland wordt een breed scala aan
vervoersmiddelen gebruikt, waarbij er niet een echte dominante vorm aanwezig
is. Voor het sporten pakt men bijvoorbeeld de fiets, voor het avondje uit in de
stad de bus en voor het familiebezoek aan oma aan de andere kant van het land
de trein of de auto. Om de vraag naar personenvervoer voor deze doeleinden te
verminderen, is er daarom niet een speciaal aandachtsgebied.
Er zijn wel aandachtsgebieden aan te wijzen die helpen bij de verbetering om
de vraag naar personenvervoer te verminderen:
1) Nabijheid van sportvoorzieningen/hobbyclubs
2) Nabijheid van culturele voorzieningen
3) Virtualisatie familiebezoek
Als het mogelijk is om in de buurt van de wijk waar men woont te sporten of
voor een andere hobby samen te komen, hoeft daar niet stad en land voor
afgereisd te worden. Dit zou kunnen door meer multifunctionele ruimtes/velden
op te zetten, eventueel aan de randen van wijken zodat deze met andere wijken
gedeeld kunnen worden. Veel sportzalen worden tegenwoordig al opgezet zodat
ze geschikt zijn voor vele sporten en eventueel kunnen ze vaak ook opgesplitst
worden in kleinere delen zodat verschillende sporten tegelijk naast elkaar
beoefend kunnen worden.
Op het gebied van culturele voorzieningen zou het mooi zijn als dit ook in een
gedeelde voorziening kan zoals bijvoorbeeld bij sport. Echter, een concertzaal
heeft nogal afwijkende eisen dan van een museum of een theaterzaal. Waar op
dit gebied wel veel winst te behalen zou zijn is de mogelijkheid tot het virtueel
bijwonen van een optreden, of het virtueel door een museum gaan. Voor musea
bestaan er al veel van dit soort voorzieningen.
Familiebezoek is voor sommigen een klein stukje lopen naar de andere kant van
de straat, voor anderen is het een kwestie van half Nederland doorkruisen om
bij oma op de koffie te gaan. Met de opkomst van de virtualisatie op dit vlak
(denk bijvoorbeeld aan Face Time van Apple) zou een (groot) deel van deze
vraag voor personenvervoer weggenomen kunnen worden.
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Vakantie/Toerisme
Volgens velen ben je tegenwoordig pas op vakantie als je buiten Nederland gaat,
liever nog, buiten Europa. Het merendeel van de mensen gaat daarom met de
auto of het vliegtuig op vakantie. Vliegen is vaak een goedkope optie, in de hand
gewerkt door het ontbreken van accijns op kerosine. Om de vraag naar
personenvervoer voor vakantiedoeleinden te verminderen, zijn er twee opties;
1) Virtueel bezoek van een land in plaats van fysiek bezoek.
2) Flexibele indeling vakantie en de spreiding vervoerslast.
In het eerste geval wordt een soort virtuele tocht gemaakt naar een toeristische
bestemming, dit kan vanaf de bank thuis. Geen last meer van koffers die kwijt
raken, risico op enge ziektes en vertragingen van vluchten of files. Verder kan
hierbij worden gedacht aan eten van de toeristische bestemming (thuisbezorgd,
maar uiteraard gemaakt met lokale producten, om niet de mobiliteit hiervoor te
laten toenemen) en worden klimaatkamers ontwikkeld om de lokale huiskamer
aan het klimaat aan te passen (energieneutraal uitgevoerd uiteraard).
Het flexibeler maken van de vakanties helpt bij het verminderen van de grote
stromen toeristen die bv. Schiphol of de Franse snelwegen elk jaar in de zomer te
verwerken krijgen. De meeste mensen met schoolgaande kinderen plannen de
vakantie in de schoolvakantie van hun kroost, onder andere vanwege de
leerplicht. Het modulair inrichten van het schoolsysteem zal er toe leiden dat
kinderen op verschillende tijden op vakantie kunnen gaan. Dit maakt het
mogelijk om de verkeersdrukte te verminderen en te spreiden en helpt als
bijkomstigheid nog een ander “probleem” op te lossen; een veelgehoorde klacht
is dat het altijd leuk is op vakantie, maar dat je altijd overal weer Nederlanders
tegenkomt.
De variant voor het verminderen van het aantal onduurzame bewegingen van de
Trias Mobilitae richt zich op het verduurzamen van bewegingen enerzijds en het
wegnemen van onduurzame bewegingen anderzijds (overbodig maken en niet
meer uitvoeren). Om dit te doen kan actief het duurzame alternatief gepromoot
worden, of er moet gezorgd worden voor de juiste condities zodat onder de vlag
van vrije-markt-werking het duurzame alternatief meer gebruikt gaat worden.
Het hoofddoel in beide gevallen is het duurzame transport aantrekkelijker
maken, of het onduurzame transport onaantrekkelijk te maken. De verschillende
gebieden waarop dit kan zijn:
1) Prijs
2) Snelheid
3) Gemak
Prijs als actor
Als de prijs van het duurzame vervoer lager is dan de onduurzame variant, zullen
mensen eerder kiezen voor het duurzame vervoer. Een goed voorbeeld hiervan is
de bijtelling (=belastingmaatregel). Nederland heeft een relatief groot aandeel
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aan hybride auto’s in het wagenpark. Dit is een direct effect van de lagere
bijtelling die voor dit soort auto’s bestaat.
Uiteraard geldt ook dat het duurder maken een effect heeft, maar in mindere,
meer tijdelijke mate, neem het ‘Kwartje van Kok”.
Snelheid als actor
Mensen zijn gewend om nu met een bepaalde snelheid ergens heen te kunnen
gaan; in een uurtje rijden kun je op een bepaalde plaats zijn in Nederland. Als
een duurzamer alternatief dit sneller kan, zijn mensen eerder geneigd het
duurzame alternatief te kiezen. Er zijn proeven geweest in Nederland met de
trein, waarbij op borden aangegeven werd hoe lang de trein er vanaf een
bepaald punt tot een grote stad over doet. Een ander voorbeeld is de verbinding
tussen Londen en Parijs, waar sinds de invoering van de trein door de
Kanaaltunnel het vliegverkeer is afgenomen. Hetzelfde geldt voor een aantal
Europese trajecten waar nu hogesnelheidstreinen rijden, sindsdien is het aandeel
vliegverkeer op die afstanden afgenomen. De meeste snelheidswinst zit o.a. in
de kortere wachttijden op stations ten opzichte van een luchthaven.
Een andere variant is door de duurzame variant voorrang te geven op de
onduurzame variant, denk bijvoorbeeld aan de busbanen in de stad. Als
onduurzame varianten op deze manier er langer over gaan doen om een
bestemming te bereiken, zijn mensen ook eerder geneigd over te stappen.
Gemak als actor
Gemak dient de mens. Als een product iets gemakkelijker maakt, is dat voor veel
mensen een gewilder product; desnoods tegen een hogere prijs. Bij een trein
hoef je bijvoorbeeld geen parkeerplaats te zoeken, bij een auto hoef je geen
rekening te houden met een dienstregeling. In het geval van een automatisch
leenauto-concept, waarbij automatisch persoonlijk vervoer voor grote groepen
mensen beschikbaar is, worden de eerder genoemde voordelen gecombineerd.
Als een duurzamer alternatief voordelen biedt op het gebied van gebruiksgemak
ten opzichte van (conventionele) onduurzame alternatieven, zullen mensen
bereid zijn over te stappen.
De andere variant is door de onduurzame varianten lastig, of moeilijker in het
gebruik te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het weren van vrachtwagens
zonder roetfilter uit het centrum van de stad, maar een stap verder zou zijn de
parkeerplaatsen in het centrum alleen nog voor elektrisch/hybride vervoer open
te stellen.

3.4.2.Organiseer slimmer en efficiënter gebruik van mobiliteit
Personenvervoer
Naast de bekende brandstofproblematiek, fileproblematiek en het
milieuvraagstuk in de hedendaagse mobiliteit is een ander probleem het lage
rendement. De overheid investeert enorm in wegen en openbaar vervoer. Meer
wegen betekent echter niet meteen dat problemen van files zijn opgelost.
Ondanks dat meer mensen het openbaar vervoer gebruiken, is in de totale
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mobiliteit een procentuele afname van het openbaar vervoer gebruik. Met
andere woorden: ondanks de vele investeringen in de mobiliteit blijven de
problemen bestaan.
Op dit moment is de auto de norm. Echter door de problematiek moeten we
anders gaan denken. Niet de auto, maar individuele vervoersmiddelen in
combinatie met een verbeterd openbaar vervoer zullen de norm kunnen worden.
Er moet dus een keuze gemaakt worden. Een oplossing is nieuw te ontwikkelen
openbaar vervoer. Openbaar vervoer moet zo zijn dat iedereen het kan
gebruiken.
Voor de toekomstige mobiliteit zijn er eigenlijk voldoende oplossingen. Echter
moet men anders gaan denken. Voorzieningen en wonen en werken moeten
beter aangesloten worden op het OV netwerk.
Het meest simpele maar doeltreffende vervoersmiddel is misschien wel de
rolband. Deze rolband draait met een constante snelheid van begin naar eind en
weer terug. Een betrouwbare manier van verplaatsen en constant. Personen
kunnen zelf bepalen waar en wanneer ze op- dan wel afstappen. Voorwaarde is
dat alles langs de rolband staat. Wonen, werken en recreëren. Een rolband wordt
niet beïnvloed door haantjes gedrag, stemmingen, emoties, ervaringen,
karakters. Ieder is vrij om zelf te bepalen waar en wanneer de rolband wordt
betreden.
Individuele vervoersmiddelen
Vandaag de dag zie je steeds meer mensen op de fiets en andere individuele
voertuigen, zoals de Segway en de scootmobiel. Ze nemen bijna geen ruimte in,
zowel in stalling als in treinvoertuigen, De elektrische fiets is erg in opmars. Net
als volledig elektrische voertuigen die ook nog een behoorlijke snelheid halen.
Tegenwoordig zijn er ook voertuigen die wel degelijk bagage mee kunnen nemen.
Invalide mensen kunnen zich door middel van een scootmobiel verplaatsen.
Individuele voertuigen zijn er voor het ‘van deur tot deur’ vervoer. Door het
combineren van de voertuigen met een verbeterd openbaar vervoer wordt er in
het gehele spectrum van afstanden in de behoefte voorzien.
Openbaar vervoer
Lange Afstand Regionaal Treinen (LART)
Voor buitenwijken, dorpen en kleine steden tussen de grote stadscentra die de
MAGLEV aandoet komen de lange aftand regionaal treinen. Zij zullen het
hedendaagse spoor gaan berijden. Hier en daar zullen wel lijnen bijgebouwd
moeten worden. De spoorinfra zal zo zijn dat de voertuigen hun gehele
spoorleven op hetzelfde traject rijden; een spoor voor heen en terug dus. Wissels
zijn er alleen maar bij de stations om voertuigen te laten keren. Het spoor is zo
gemaakt dat er geen verbinding is met andere trajecten. Hierdoor kun je de
betrouwbaarheid en frequentie behoorlijk verhogen . Wel komt op de stations
komt een derde spoor en komen wisselmogelijkheden om snel te keren bij
calamiteiten.
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Sneltram/lokale tram/metro
In de stad, buitenwijken en dunbevolkte gebieden zullen metro/sneltrams en de
lokale tram gaan rijden. In deze voertuigen wordt ook ruimte gemaakt voor
individuele voertuigen. Dit biedt meer vervoersmogelijkheden in de gebieden
waar de bevolking dun bezaaid is. De lijnen doen de verschillende stations aan
waar de lange afstand regionaal treinen ook komen. De afstanden tussen de
stations zijn groter. Dit komt de gemiddelde snelheid ten goede.
Tram
De gewone tram zal het beste vervoersmiddel zijn in gebieden waar veel
activiteiten samenkomen, zoals wonen, werken en recreëren. Samen met de
benenwagen zorgen ze voor het meest fijnmazige netwerk. Winkels zijn goed te
bereiken in de stadscentra. De tram is ook in staat om grote aantallen mensen
te vervoeren met een hoge frequentie. Er wordt meer gelet op beleving van
comfort in de tram. Ook hier is ruimte voor persoonlijke voertuigen maar minder
dan in sneltram en metro; ook de haltes zijn wat dichter op elkaar .
MAGLEV voertuigen, lange afstandstreinen, lokaal- en sneltram/metro moeten
stil, comfortabel en betrouwbaar zijn. De voertuigen hebben geen klasseindeling. De stoelen zijn te vergelijken met de eerste klas stoelen van huidige
intercity treinen. De reden is dat ieder individu een eigen comfortzone heeft.
Hij/zij kan werken, socializen, lezen, slapen, eten enz. De indeling van de
rijtuigen laat ook toe dat vele individuele voertuigen direct meegenomen kunnen
worden. Elk voertuig heeft meerdere deuren waar men in en uit kan stappen.
Perrons worden zo ingericht dat er aan de ene kant van het voertuig kan worden
ingestapt en aan de andere kant uitgestapt om een goede doorstroming te
krijgen. De voertuigen worden modulair opgebouwd. Systemen moeten
informatie kunnen uitwisselen met het grondstation over status van de
verschillende systemen. Installaties moeten dubbel uitgevoerd zijn. De lange
afstandstreinen moeten gecombineerd kunnen worden ook om bij een defect om
de doorstroming te kunnen garanderen.
De bovengenoemde transportmiddelen zorgen ervoor dat het openbaar vervoer
naar een veel hoger niveau gebracht kan worden. Het is minder complex en
daarom minder storingsgevoelig. Men hoeft geen tijdsmanagement toe te passen
door de hoge frequentie. Natuurlijk blijven er wegen bestaan. Deze zullen
gebruikt worden voor vrachtvervoer en voor het recreatief rijden. Echter in dit
model is er een daadwerkelijk alternatief ontstaan dat voldoet aan de
voorwaarde dat ieder individu zich op eigen gelegenheid kan verplaatsen.
Personen blijven langer mobiel en dat geeft kwaliteit aan het leven. Ook voor
mensen die nu minder vrijheid hebben zoals invalide personen. Doordat meer
mensen gebruikmaken van deze transportvormen worden belastinggelden ook
veel beter besteed.
Transport - Verminder de Vraag
Goederentransport is geen doel op zich, maar een afgeleide van andere doelen.
Het verminderen van het goederentransport is dan ook niet fundamenteel te
benaderen zonder deze andere doelen te bespreken. Om hier een beeld van te
34

OCF-themarapport Mobiliteit
kunnen schetsen, wordt er van de utopie uitgegaan dat er geen
goederentransport nodig zou zijn. Alles wat wij ons wensen, wordt geproduceerd
binnen handbereik.
We zullen eerst de elementen identificeren, welke ons afhouden van deze
utopie, om daarna per element in te gaan op de vraag op welke wijze deze
utopie het dichtst te benaderen valt.
De vraag naar goederen.
De trend van consumeren zal op een gegeven moment worden omgebogen naar
consuminderen. De retro-rage is een teken in die richting. Het beschikken óver
goederen in plaats van het bezitten vàn goederen is een tweede trend. De
instant kick van “hebben-hebben-hebben” zal omgebogen worden naar duurzame
invulling van wezenlijke behoeften op immaterieel gebied. Hiermee wordt de
behoefte aan materiële goederen substantieel teruggebracht.
Kostprijs van arbeid
De grote verschillen in arbeidskosten hebben substantieel en wereldwijd
transport veroorzaakt. De lage arbeidskosten in Azië zijn hier een voorbeeld van.
Nieuwe opkomende economieën hebben laten zien dat lage-lonen-landen, na een
voorspoedige economische groei, vanzelf toegroeien naar hogere lonen.
Lange termijn perspectief: Zoals 100 jaar geleden arbeid nog volledig lokaal
gestuurd was, zo is nu de wereldwijde verdeling van arbeid op basis van de
enorme verschilen in arbeidskosten niet meer uit de wereldeconomie weg te
denken.
Remedie: De kostprijzen van arbeid zullen in de wereld na verloop van tijd
vanzelf naar elkaar toe groeien. Om de verschillen in de kostprijs van arbeid te
reduceren, zullen dus geen speciale maatregelen benodigd zijn.
Schaalgrootte voordelen
Het schaalvoordeel van in grote volumes produceren, heeft vele kleine, lokale
productiefaciliteiten in het verleden de das omgedaan. Met moderne
productiefaciliteiten zijn kleinschalige en lokale fabrieken weer mogelijk, met een
forse afname van goederentransport tot gevolg.
Transport kosten
Door het integraal doorberekenen van de sociale en milieubelasting ten gevolge
van transport, zal het transport duurder worden. Het voordeel is dat met deze
doorberekening ook de daadwerkelijke gevolgen (geluidsoverlast, fijnstof,
emissies en dergelijke) structureel geëlimineerd kunnen worden. Bijkomend
voordeel is dat de vraag naar transport (vergeleken bij de situatie van
gelijkblijvende transportkosten) af zal nemen.
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3.4.3.Organiseer slimmer en efficiënter gebruik van mobiliteit
Transport
Transport van goederen is gemakkelijk slim en efficiënt in te richten, doordat
deze vorm van transport één bepalende factor mist ten opzichte van
personenvervoer: de mens. Als maatschappij hoeven wij bij het vervoer van
goederen geen rekening te houden met de gemoedstoestand van mensen of wat
hun wensen en behoeften zijn. De mens speelt wel een rol als het aankomt op de
integratie van het transport in de omgeving..
Wegtransport
Vervoersmiddelen die gebruik maken van het wegennet kunnen efficiënter
ingezet worden door bijvoorbeeld vrachtwagens te verlengen. Een goed
voorbeeld hiervan is de zogenaamde Chameleon Truck, ontworpen door Haishan
Deng (http://www.tuvie.com/the-chameleon-truck-concept-for-cargo-transport/).
Deze truck kan zijn formaat aanpassen aan de grootte van de te vervoeren
container. Dit is een efficiënte inzet van transport, omdat door bijvoorbeeld
standaardisering van dergelijke trucks, een variëteit aan trucks niet meer
noodzakelijk is. Uitwisselbaarheid tussen landen is door dit concept ook vele
malen gemakkelijker. Een concept als de Chameleon Truck is een moderne
invulling van een hedendaags concept: goederentransport over de weg door
middel van vrachtwagens.

Figuur 3.1: Tuvie – Chameleon, Tuvie (2010).
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Kijken we voorbij de hedendaagse concepten, dan is het ook denkbaar dat de
maatschappij in 2035 geen gebruik meer maakt van traditionele wegen. Denk
bijvoorbeeld aan de inzet van zogenaamde lopende band systemen zoals
gebruikt op Schiphol. Vertalen we dit concept naar het vervoeren van goederen
tussen steden, dan laden we goederen op de conveyor belts om vervolgens van
bestemming naar bestemming te vervoeren. Dit is een efficiëntere vorm van
transport van goederen, omdat het gebruik van vrachtwagens niet meer nodig is
tussen steden. Het is uiteraard denkbaar dat een bepaalde vorm van
transportmiddel nodig is om de goederen daadwerkelijk op hun eindpunt te
krijgen. Gebruiken we in 2035 nog altijd het wegennetwerk, dan is dit concept
een slimme inzet van bestaande infrastructuur. Eén baan kan dan omgezet
worden naar een conveyor belt en functioneert dan exclusief als middel om
goederen te vervoeren.
Watertransport
Naast wegtransport zijn er ook slagen te maken op het gebied van
watertransport. Vooral de inzet van het waternet in binnenstedelijk gebied valt te
zien als een slimme inzet van transport. Bevoorrading van steden van enige
omvang is op deze manier mogelijk. Grote cargo-schepen komen aan in havens
als Rotterdam en Antwerpen, waarna de vracht op kleinere binnenvaartschepen
geladen wordt. Deze werkwijze vindt ook nu al plaats. Vervolgens varen de
binnenvaartschepen naar de steden waar de vracht op binnenstedelijke schepen
van kleinere omvang worden geladen. Deze binnenstedelijke schepen varen naar
de verschillende centra om op die manier de goederen in de winkels te krijgen.
Zoals blijkt uit bovenstaande uiteenzetting zijn er op deze manier nogal wat
overslagmomenten van vaartuig naar vaartuig. Dit kan vele malen efficiënter
door bijvoorbeeld gebruik te maken van grote binnenvaartschepen welke kleinere
schepen bevatten. Deze kleinere schepen zijn in opslag op het grotere schip.
Vaart het schip voorbij een stad waar goederen naartoe moeten, dan laadt men
het kleinere schip met de benodigde goederen waarna dit schip de stad in vaart
om de goederen op hun bestemming te krijgen.
Luchttransport
Luchttransport is de laatste vorm van goederentransport in deze beschrijving van
transportmogelijkheden. In de maatschappij zoals we die nu kennen vindt
luchttransport vooral plaats tussen grote steden en intercontinentaal gebied.
Luchttransport is daarbij de meest dure vorm van transport. Kijken we voorbij
deze hedendaagse beperkingen, dan is het in 2035 mogelijk om meer en meer in
de binnenlanden luchttransport in te zetten. Een voorbeeld is de Super-heavy
Cargo UFO (http://www.moveoneinc.com/blog/logistics/enthe-superheavy-cargoufo-future-transport-hot-air/) . Een transportmiddel dat valt onder de categorie
Ligther-Than-Air Crafts (LATs) (http://www.bizstone.com/2004/11/future-of-airfreight.html) . Dit concept is in eerste instantie ontwikkeld om moeilijk te
bereiken plekken te bevoorraden of om complete gebouwen op te tillen en te
verplaatsen. Het is echter denkbaar dat we een dergelijk transportmiddel
doorontwikkelen waardoor luchttransport tussen steden met een kleinere afstand
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mogelijk is. Voordeel van deze vorm van luchttransport is dat de UFO nooit hoeft
te landen, maar altijd in de lucht kan blijven. Er is dan ook niet de noodzaak om
landingsplekken te bouwen. Daarnaast is het denkbaar dat een combinatie van
goederen- en personentransport mogelijk is.

Figuur 3.2: Skylifter, Duncan Lawson (2010)

Uitdagingen
Willen we in 2035 transport van goederen slimmer en efficiënter inzetten, dan
staan we met elkaar voor een aantal uitdagingen. Een eerste te identificeren
uitdaging betreft de variëteit aan transportmogelijkheden. Zoals hierboven
beschreven is er een aantal mogelijkheden voor transport. Deze mogelijkheden
dienen alle gecombineerd te worden om goederen op hun bestemming te krijgen.
De uitdaging ligt hem in het combineren van de verschillende transportopties,
waarbij rekening wordt gehouden met efficiency, kosten en duurzaamheid.
Iedere transportmodus heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het wegennetwerk
bijvoorbeeld is zeer fijnmazig, waardoor we goederen daadwerkelijk van deurtot-deur afleveren. Watertransport (zee- en binnenvaart) heeft als voordeel dat
we grote hoeveelheden goederen naar bepaalde punten kunnen vervoeren.
Omdat efficiency centraal staat in 2035, zal het plannen van de verschillende
transportmodi nog altijd nodig zijn. Dit betekent dat planners nodig zijn die in
staat zijn om de verschillende transportmodi te combineren, zodat goederen op
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de meest efficiënte, economische en duurzame manier op hun eindbestemming
aankomen.
Beperken Transport Binnensteden
Slimmer inzetten van goederentransport betekent ook het terugdringen van
benodigd transport in steden. Deze denkwijze heeft raakvlakken met
infrastructuur en de inrichting van binnenstedelijk gebied. Beperking van
transport binnen steden is mogelijk door steden meer zelfvoorzienend te maken.
Hierbij kan men bestaande infrastructuur herinrichten. Ten eerste gaat het hier
om het slimmer en efficiënter inzetten van bestaande infrastructuur. Daarnaast
neemt hierdoor de behoefte aan transport van bepaalde goederen af, waardoor
transport van deze goederen zeer beperkt is.
Beperken van transport binnen steden is ook mogelijk door zorg te dragen voor
een optimale bezetting van de transportvorm die gekozen is. Gedeeltelijk lege
transportmiddelen zijn inefficiëmt. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat
levering van goederen minder frequent plaatsvindt. Een kanttekening hierbij is
wel dat dit principe indruist tegen de behoefte van de huidige consument: de
beschikking hebben over goederen waar en wanneer de consument dat wil. Er
valt echter niet te voorspellen hoe de mens in 2035 tegen het bezitten van
materie aankijkt. Het kan dus zo zijn dat mensen in 2035 er aan gewend zijn iets
langer te wachten op hun goederen.

3.4.4.Creëer duurzame oplossingen
Personenvervoer
Zoals eerder vermeld zal het gedrag van invloed zijn op mobiliteit in 2035. Het
Nieuwe Werken en aanmoediging van duurzame verplaatsingen in de woonplaats
en omgeving zullen leiden tot reductie van onduurzame mobiliteit.
Bewegingen zullen ondanks nieuwe technieken echter blijven bestaan en
duurzame technologieën en ontwikkelingen zullen de schadelijke effecten hiervan
trachten teniet te doen. Hierna volgt een beschrijving van mogelijke stappen die
gezet zullen worden met betrekking tot duurzame voertuigen die ons ten dienst
zullen staan in 2035.
Gedeelde Mobiliteit.
In 2035 zal bezit van de hedendaagse auto verruild zijn door gebruik van
mobiliteit in de breedste zin. Niet langer staat het doorlopend eigendom van een
vervoersmiddel centraal maar de beschikking over voertuigen die mensen van A
naar B kunnen vervoeren.

Personal Rapid Transporter
De Personal Rapid Transporter (PRT) is een onbemand, duurzaam (elektrisch of
waterstof gedreven) karretje voor vier personen. Door geavanceerde
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navigatietechnologie, op dit moment reeds in ontwikkeling bij Google, zijn deze
wagentjes in staat om mensen zeer nauwkeurig van A naar B te vervoeren.
Voornaamste doel van deze PRT’s is het vervangen van de traditionele
vervuilende auto. Het wordt de meest efficiënte inzet van vervoersmiddelen. Er
zullen meer dan een miljoen PRT’s in Nederland rijden en substantieel minder
dan de zeven miljoen auto’s op dit moment. De nadruk ligt namelijk op mobiliteit
inzetten wanneer het vereist is, parkeren behoort tot het verleden. Deze reductie
betekent een enorme beschikbaarheid aan nieuwe grootstedelijke ruimte!
Grote uitdaging met betrekking tot dit duurzame vervoersmiddel is de
beschikbaarheid van het vehikel in piektijden, wat wij heden ten dage nog
kennen als de ‘spits’. Ten eerste zal het Nieuwe Werken en andere flexibele
vormen van werken het mogelijk maken om deze drukte te spreiden. De
applicatie zal namelijk ook aan mensen vragen of reizen wel daadwerkelijk
noodzakelijk is en aangeven wanneer het eventueel efficiënter c.q. sneller zou
kunnen. Beprijzing speelt hierbij een rol, dat wil zeggen, reizen tijdens piekuren
wordt duurder en juist goedkoper in daluren. Dit is de uitwerking van Smart
Mobility en vormt als zodanig een mobiliteitsconsultant voor de particulier.
Voorts kan er via een abonnement divers geprijsd worden voor zitting in de PRT.
Wil je de vierpersoonswagen alleen tot je beschikking hebben, dan betaal je
100% van het tarief, met z’n tweeën wordt het al 50% ieder etc. Delen van het
vehikel betekent wel dat de reistijd iets verlengd kan worden, vergelijkbaar met
het oude treintaxi model.
De voorkeur voor inzet van deze PRT’s ligt in dorpen en stedelijke gebieden. Voor
interstedelijk verkeer wordt de supersnelle MAGLEV trein gebruikt. Ook
duurzame bussen, trams en metro’s blijven beschikbaar.
Magneetrein of MAGLEV
Een magneettrein of MAGLEV is superieur aan de conventionele
hogesnelheidstrein. De trein trekt veel sneller op, heeft een veel hogere
topsnelheid en heeft veel minder lengte nodig om van top naar 0 te reduceren.
Geen slip zoals een gewone trein. Het voertuig heeft geen beweegbare
onderdelen zoals tandwielen. Omdat het geen contact heeft met rails of andere
ondergrond is er ook geen wrijvingsweerstand. Het voertuig kent alleen
luchtweerstand. Alle energie wordt gebruikt voor verplaatsing. De MAGLEV is het
ontbrekende deel om de spoorwegen weer echt marktaandeel terug te geven in
de totale mobiliteit ten koste van de auto. De MAGLEV is in staat om Nederland
daadwerkelijk tot een grote metropool te maken met heel veel groen tussen de
regio’s. Het is ook in staat om het ambtelijk apparaat te verkleinen; provinciën
weer mee te laten doen; Schiphol te verkleinen; andere luchthavens beter te
benutten. De infra van de MAGLEV is geheel anders dan de conventionele trein.
Bij de hogesnelheidstrein worden hier in Nederland alleen tussen Hoofddorp en
Rotterdam en vanaf Rotterdam Zuid naar Breda Prinsenbeek met een hoge
snelheid gereden. Heel veel gemeentes worden nu niet aangedaan, zoals Den
Haag, Leiden en Haarlem. De MAGLEV is in staat om deze gemeentes wel te
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bedienen en toch sneller in Rotterdam te zijn. Meer mensen kunnen er direct
gebruik van maken. Door een ander traject te maken voor de MAGLEV is er ook
een alternatief als er op het conventioneel spoor dan wel op het MAGLEV spoor
een stremming is. MAGLEV treinen blijven hun gehele loopbaan op hetzelfde
traject leviteren. Hierdoor kun je een betrouwbare en hoogfrequente
dienstregeling uitvoeren. Alleen maar heen en weer. Luchthavens en stadscentra
worden met elkaar verbonden. De luchthaven Schiphol is een overstap
luchthaven in een schakel van internationale luchthavens en eindbestemming. De
regionale luchthavens zijn eindbestemmingen. Voordeel is dat Schiphol veel
kleiner gemaakt kan worden. Een ander punt waar de MAGLEV op scoort is dat
niet alles geconcentreerd is op de Randstad. Groningen en Limburg kunnen weer
volwaardig meedoen in Nederland en extra land hoeft niet gemaakt te worden.
De MAGLEV is in eerste instantie niet goedkoop om aan te leggen, maar vergt
geen onderhoud, geen fijnstof en het magnetisch veld is klein. Het traject is ook
goed in te passen in de omgeving. Zowel boven maaiveld, gelijkvloers als onder
de grond.
De MAGLEV leviteert frequent, om de 5 minuten gegarandeerd. Door de MAGLEV
is er een geheel ander systeem erbij gekomen waardoor je daadwerkelijk een
spoorverdubbeling krijgt. Bij een calamiteit kunnen beide systemen elkaars
alternatief worden.
Elektrische vouwfiets.
Een duurzame oplossing om locaties binnen dorpen en steden tot een straal van
zo’n 20 km. bereikbaar te houden, is de introductie van de elektrische vouwfiets.
De vouwfietsen komen op centrale plaatsen beschikbaar en zijn gemakkelijk in
gebruik. Zij kunnen de huidige fietspaden-infrastructuur gebruiken en de fietsers
zonder vermoeidheid op verderaf gelegen locaties brengen.
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3.5. Conclusie
Op basis van de Trias Mobilitae kan het volgende geconcludeerd worden op de
drie deelgebieden:
Om de transportvraag te verminderen zal het Nieuwe Werken een grote vlucht
nemen en zal er steeds meer lokaal geproduceerd worden. Dit stelt mensen in
staat om te gaan en staan waar ze willen terwijl ze tegelijk hun werkzaamheden
kunnen volbrengen. Daarnaast kan lokaal alles gemaakt worden en zijn
arbeidslonen overal nagenoeg gelijk; hetgeen het transport van (luxe) goederen
drastisch terugbrengt.
Duurzame oplossingen voor het vervoer van de toekomst zijn onder andere de
PRT die geheel zelfstandig voor iedereen het vervoer in met name stedelijke
gebieden van A naar B mogelijk maakt. Spreiding van gebruik hiervan zal
geschieden door middel van beprijzing; in de “spits” is het duurder dan in de
daluren. Andere duurzame oplossingen voor personenvervoer zijn de MAGLEV,
LART de lokaal- en de sneltram en de elektrische (vouw)fiets. Voor het duurzaam
vervoeren van goederen moet men denken aan Chameleon-trucks, duurzame
schepen voor vrachtvervoer over water tot in de stad en de Super Heavy Cargo
UFO.
Om mobiliteit slimmer en efficiënter te organiseren zal er meer gedeeld worden.
Zowel op het gebied van personenvervoer als op het gebied van
goederentransport. Het voornaamste doel van vervoer wordt weer belangrijk;
verplaatsing van A naar B en dus niet het bezit van een voertuig om dat te
kunnen doen. Door PRT’s slim in te zetten en met de juiste beprijzing, zullen er
minder voertuigen nodig zijn dan de zeven miljoen auto’s op dit moment. Dit
scheelt niet alleen in de drukte op de weg, maar ook aan aanzienlijk aantal
voorzieningen zoals parkeerplaatsen. Voor goederentransport zullen de
verschillende opties (weg, water, lucht) zorgvuldig afgewogen worden om te zien
wat de meest efficiënte (duurzame) vorm is.
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4. Infrastructuur
4.1. Inleiding
De fysieke infrastructuur moet aansluiten bij de verandering van ons
mobiliteitsgedrag en de ontwikkelingen van de huidige vervoersmiddelen. Onze
infrastructuur past zich daar in haar eigen tempo op aan. Omdat onze fysieke
infrastructuur zich in een veel lager tempo kan aanpassen dan ons eigen gedrag
en de ontwikkeling in vervoersmiddelen is het van groot belang dat de
infrastructuur zich niet op de huidige problemen aanpast maar dat we het nu al
aandurven voor te sorteren op een type infrastructuur dat past bij duurzame
mobiliteit.

4.1.1.Definitie en afbakening
Onder fysieke infrastructuur binnen mobiliteit wordt het volgende verstaan: het
stelsel van wegen, spoorlijnen, vaarwegen, luchthavens en NUTS-voorzieningen
die een noodzakelijke voorwaarde zijn om het verplaatsen van mensen en
goederen via vervoermiddelen (trein, auto enz. ) van de ene plaats naar de
andere mogelijk te maken.
Het subthema infrastructuur wordt afgebakend door zich te richten op de fysieke
infrastructuur bestaande onder ander uit wegen, spoorwegen, vaarwegen,
busbanen en fietspaden. Andere typen infrastructuur als de ICT infrastructuur en
NUTS voorzieningen worden verder niet beschouwd. Alhoewel deze type
infrastructuren , met name de ICT infrastructuur, een steeds meer vitale rol in de
samenleving gaan innemen en zeker van invloed zijn op de het
mobiliteitsvraagstuk bieden deze type infrastructuren geen mogelijkheden voor
het fysiek verplaatsen van mensen en goederen.

4.1.2.Status huidige infrastructuur
De huidige infrastructuur is vooral bekend vanwege de fileproblematiek in
Nederland. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de ontwikkeling van het aantal
reizigerskilometers.
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Figuur 4.1: Reizigerskilometers, Statline (2010)

4.1.3.Trends & ontwikkelingen
Om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van de infrastructuur de
komende 10 jaar, is het belangrijk te snappen welke variabelen/aspecten invloed
hierop uitoefenen. Dit zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•

welvaart/inkomensgroei;
groei autogebruik;
demografische ontwikkelingen/bevolkingsdruk;
vergrijzing/bevolkingssamenstelling;
emissieregelgeving in bepaalde gebieden;
urbanisatie/suburbanisatie;
technologische ontwikkeling.

Welke variabelen hebben invloed op infrastructuur?
•
•
•
•
•

Welvaart;
mate van toename auto’s e.d.;
mate van beschikbare ruimte;
mate van beschikbaarheid financiële middelen;
mate van demografische ontwikkelingen/bevolkingsdruk: Vergrijzing/
bevolkingssamenstelling verandert en een lagere bevolkingsgroei
resulteert in een stagnerende groei in mobiliteit vanaf 2020 (CPB,2006);
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•

mate van emissieregelgeving in bepaalde gebieden.

Bovenstaande variabelen beïnvloeden in sterke mate het gebruik van de
infrastructuur. In Europees en Nederlands beleid wordt geanticipeerd op de
ontwikkeling van deze variabelen.
Europees beleid
Op Europees niveau wordt gewerkt aan de verbinding van diverse lidstaten door
de bevordering van Trans Europese Netwerken (TEN) verwoord in richtlijn
1691/96/EG (EU 1996). Ook wil men diverse soorten vervoer combineren en het
wegvervoer minder dominant maken. Op drukke wegen wil men
congestieheffingen introduceren en de gemiddelde snelheid van
goederentreinen omhoog brengen (nu 18 km/h). De Commissie heeft in 2001
een tienjarenplan voor de transportsector gepresenteerd. In een tussentijdse
evaluatie in 2006 werd gesteld dat het accent bij dit actieplan moest komen te
liggen op het concurrerender maken van de spoorwegen , de invoering van een
havenbeleid, de ontwikkeling van intelligente transportsystemen, de invoering
van heffingen voor het gebruik van de infrastructuur, de productie van meer
biobrandstoffen en de oplossing van de fileproblemen in steden.
Het aanbod aan brandstoffen langs infrastructuur bij een tankstation zal
uitgebreid worden. Echter, er wordt niet verwacht dat hogere blends biodiesel en
bioethanol zullen worden aangeboden. De voertuigtechniek zal hier nog niet
grootschalig voor geschikt zijn de komende jaren. De alternatieven bij het
tankstation zullen met name bestaan uit aardgas en elektra (lage capaciteit).
Tankstations langs snelwegen zullen als laatste de zojuist genoemde producten
aanbieden omdat de alternatieve markten zoals aardgas en elektra zich teveel in
een nichefase bevinden.
Nederlands beleid
Het kabinet heeft in haar akkoord ambitieuze plannen voor de realisatie van
extra asfalt. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet met het oog op
ondersteuning van economische groei en het stimuleren van de bouwsector de
aanleg van wegen verder door zal zetten.
Om toch tot een duurzame ontwikkeling binnen infrastructuur te komen worden
nu al maatregelen genomen. Wat is te verwachten de komende 10 jaar?
Vanuit de Rijksoverheid worden in het kader van duurzaam inkopen van wegen
criteria opgesteld. Op 15 februari 2010 zijn de criteria vastgesteld. De volgende
innovaties zijn onderdeel van een puntensysteem waarvan verwacht wordt dat
deze steeds zwaarder zullen mee gaan wegen:
●

Op het gebied van materiaalgebruik wordt lagere temperatuur asfalt
ingezet, geluidsarm asfalt en onderhoudsarm asfalt. Ook worden steeds
meer eisen gesteld aan de herbenutting van afvalstromen die bij de bouw
en verbouw van wegen vrijkomen.
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●

●

Op het gebied van duurzame innovaties worden wegen ook gebruikt als
bron voor energie. Enerzijds wordt energie (warmte en koude) uit asfalt
gebruikt voor gebouwen maar ook om de levensduur van de weg te
verhogen. Denk maar aan reductie van scheurvorming in de winter door
warmte toe te voeren die in de zomer is onttrokken uit de weg.
Stillere wegdekken moeten de komende tijd gaan zorgen voor
vermindering van de geluidsproductie door verkeer.

Tot 2020 wordt verwacht dat het wegennet zal worden uitgebreid met 3.000
kilometer (Janssen, L.H.J.M., Okker, V.R. et al., 2006). Van 2020 tot 2040 wordt
verondersteld dat het hoofdwegennet met nog eens 2.000 km uit zal breiden.

Aantal km fysieke infra
Wegennet
Spoorwegen

2005
134.218
2.810

2009
136.827
2.896

2020
+3000
?

Figuur 4.2: aantal km fysieke infrastructuur (Statline, CBS)
Op welke manier worden nu al maatregelen genomen om de aanleg van wegen
op een duurzame manier uit te voeren en wat is te verwachten de komende 10
jaar?
1.Vanuit Rijksoverheid worden in het kader van duurzaam inkopen van wegen

criteria opgesteld. Op 15 februari 2010 zijn de criteria vastgesteld;
2.Op het gebied van materiaalgebruik wordt lagere temperatuur asfalt
ingezet, geluidsarm asfalt en onderhoudsarm asfalt. Ook worden steeds meer
eisen gesteld aan de herbenutting van afvalstromen die bij de bouw en
verbouw van wegen vrijkomen;
3.Op het gebied van duurzame innovaties worden wegen ook gebruikt als
bron voor energie. Enerzijds wordt energie (warmte en koude) uit asfalt
gebruikt voor gebouwen maar ook om de levensduur van de weg te verhogen.
Denk maar aan reductie van scheurvorming in de winter door warmte toe te
voeren die in de zomer is onttrokken uit de weg;
4.Stillere wegdekken moeten de komende tijd gaan zorgen voor vermindering
van de geluidsproductie door verkeer.

4.2. Visie
“Door verandering in voertuigen, gestuurd door techniek, en veranderingen die
hierop volgen in gedrag, zal infrastructuur zich in de toekomst aanpassen.
Hierdoor neemt efficiëntie en flexibiliteit toe, intensiteit en
energie/materiaalgebruik af en passen de verschillende modaliteiten bij de
infrastructuur.”

46

OCF-themarapport Mobiliteit
In ons huidige vervoersbeeld, is de wijze van transport nauw verbonden met een
specifieke infrastructuur. De infrastructuur en de modaliteit en de verschillende
infrastructuursystemen onderling zullen in de toekomst (2035) veel beter op
elkaar worden afgestemd. Het niet volledig benutten van de capaciteit van de
infrastructuur zal volledig opgelost zijn.
De infrastructuur anno 2035 is in verregaande mate modaliteitonafhankelijk.
Spoor en wegvervoer is in verregaande mate geïntegreerd met een smart rail
oplossing.
De infrastructuur wordt optimaal benut door een beprijzingssysteem. Nadat de
kilometerheffing in de jaren 10 politiek is afgeserveerd, is met veel succes het
internet reserveringsbonussysteem ingevoerd. Zoals je bij
vliegtuigmaatschappijen de laagste prijs kunt opzoeken, kun je op de infrasite de
hoogste infrastructuur korting opzoeken. Speciale korting “bots” zoeken voor jou
de meest economische tijd en route uit.
De basis van deze visie is een totale scheiding tussen het vervoeren van
personen en goederen. Goederen vervoer je anders dan personen; want
goederen worden niet misselijk, hebben geen humeur, kunnen in het donker
reizen, hebben geen zuurstof nodig (uitzonderingen daargelaten), klagen niet,
zijn niet lid van ROVER, willen wel bij elkaar zitten, komen op tijd. Ook drinken
goederen geen koffie onderweg, hoeven ze niet te plassen, te roken of te rusten.
Om maximaal gebruik te kunnen maken van het verschil in het transporteren
van goederen en personen, moet je de infrastructuur op beide groepen perfect
zien aan te sluiten. Dat wil zeggen dat de infrastructuur voor het vervoeren van
goederen compleet anders zal zijn dan die voor het vervoer van personen.
Visie: In 2035 zal de infrastructuur voor het vervoer van personen totaal
verschillen van die voor het vervoer van goederen.

4.3. Probleemstelling
De huidige manier van voortbewegen geschiedt met name door het gebruik van
een infrastructuur die constant verruimd een aangepast wordt. Hoewel de
infrastructuur een heel belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren van
onze mondiale en nationale economieën, is het een verre van efficiënt netwerk
te noemen. Diverse soorten van vervoer zijn nog steeds moeilijk te combineren
en de gemiddelde goederentrein rijdt nog steeds gemiddeld 18 km/h. Daarnaast
rijden diverse soorten vervoersmiddelen (met verschillende snelheid) door elkaar
heen en wordt doorgaand en lokaal verkeer niet op tijd gescheiden. Ook het
gebruik en de groei van verschillende transporttakken is niet gelijk verdeeld.
De aanleg van wegen mag ook niet vergeten worden. Vaak gaat dit gepaard
met veel energiegebruik en aan de te gebruiken materialen kan mogelijk ook nog
veel verbeterd worden. Ook de combinatie van wegwerkzaamheden en de
invloed op de doorstroming is een belangrijk aandachtspunt.
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4.4. Oplossingsrichting infrastructuur
4.4.1.Beperking gebruik infrastructuur
Hieronder is een mindmap gegeven van aandachtspunten bij beperking gebruik
infrastructuur.

Figuur 4.3: Mindmap beperking gebruik infrastructuur
We zoomen in op ritbeprijzing. De overheid is al vele jaren bezig met Anders
betalen voor mobiliteit. In Nederland is er een algehele consensus dat het beter
is te betalen voor het gebruik van de auto dan het bezit van de auto.
Belangrijk is de bekostiging van het systeem. Er wordt voorgesteld niet alleen
mensen te laten betalen voor gebruik (bijv. wanneer ze om half 9 ’s ochtends
Amsterdam in willen), maar ook mensen te belonen (bijv. wanneer ze om half 11
’s ochtends Amsterdam in willen). Belangrijk hierbij is dat bij aanvang van de reis
duidelijk is, welke prijs ze zullen betalen en dat dit afhankelijk is van hoe druk
het werkelijk is. Daardoor wordt voorkomen dat de spits verschuift en er later
een oplossing gezocht moet worden voor de nieuwe spits-tijd.
Ook komt er directe feedback: u wilt deze snelweg op, dat gaat u zoveel
kosten. Belangrijk hierbij is na te denken over calamiteiten. Mensen die
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aankomen op de snelweg een half uur na een ongeluk, wisten bij vertrek nog
niet van het oponthoud en krijgen geen malus. Mensen die toch besluiten de
snelweg te nemen, nadat het ongeluk is gebeurd, krijgen een extra malus.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de file-informatie/melding van ongelukken sterk
verbeterd wordt t.o.v. de huidige.
Ook routeplanning wordt hiervoor verbeterd. Er kan dan in de routeplanning
direct een prijs voor de rit worden opgegeven. Hierbij zullen ook alternatieve
zichtbaar moeten worden gemaakt, zoals het OV, of bijvoorbeeld een ander type
auto. De kosten voor vervoer over de weg moeten in lijn komen met die van het
OV, en vooral inzichtelijk.
Beprijzing moet ook gebeuren afhankelijk van de type brandstof en de uitstoot
van het voertuig. Omdat de techniek zich ontwikkelt, zal er jaarlijks een
benchmark gemaakt moeten worden van de zuinige/schone voertuigen, i.c.m.
hun brandstoffen. Daarbij is het van belang te onderkennen dat kopers van
tweedehands voertuigen niet onevenredig mogen worden geschaad en dat
tweedehands voertuigen niet onverkoopbaar worden in Nederland. Hiervoor is
een staffel nodig voor nieuwe, en één voor tweedehands voertuigen.
Grotere en luidere voertuigen moeten ook meer belast worden dan lichte, stille
voertuigen. Ook kan er gedacht worden aan ‘slimme keuze voor brandstoffen’,
cq. voor voertuigen: zit je op de snelweg, dan is zuinig rijden belangrijker, zit je
in de stad dan is schoon rijden belangrijker.
Om inzichtelijk te maken wat transport kost en dus ook om ritbeprijzing voor
het vrachtverkeer eerlijk en transparant door te kunnen berekenen aan degene
waarvoor gereden wordt (namelijk de consument), wordt voorgesteld een
transportcomponent op de transactiebon te maken. Zolang transportkosten
gedurende het proces apart worden aangegeven, dan kan dit redelijk makkelijk
inzichtelijk worden gemaakt. Het vergt wel internationaal overleg, zelfs Europese
regelgeving, die is afgestemd met de andere werelddelen omdat veel goederen
natuurlijk niet uit de regio komen.

4.4.2.Optimalisatie gebruik infrastructuur
Hieronder is een mindmap gegeven van aandachtspunten bij optimalisatie
gebruik infrastructuur.
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Figuur 4.4: Mindmap optimalisatie gebruik infrastructuur
We zoomen in op slimme wegen. Toeritdosering kan nog verder worden
uitgebreid, dit in combinatie met een tijdelijke capaciteitsverbetering. Ook zijn er
mogelijkheden voor een groene golf (een bepaalde stroom verkeer door laten
rijden, ten koste van een andere stroom). Hierbij moet ook een verbetering van
de snelheidsaanpassingen die door matrixborden worden aangegeven komen. De
huidige aanduiding: 70 (het begint te stokken) en 50 (het staat stil) is totaal
ontoereikend om het verkeer op de snelste op de file af te laten rijden, maar wel
zo dat dit verkeer niet stil komt te staan, maar precies op het moment dat de file
begint te rijden, aan de staart is aanbeland. Waarbij moet worden opgemerkt dat
als de capaciteit echt te weinig is, er uiteindelijk toch stilgestaan wordt. Ook
moeten mensen beter geïnformeerd worden over wat de snelste manier is om
een file te laten oplossen. Hiervoor wordt gedacht aan een grote, langdurige
campagne, met de vijf basisregels hoe een file te voorkomen (niet remmen,
maar langzaam afremmen op de motor – vlot optrekken als de file begint te
rijden – invoegers ruimte geven – anticiperen – je aan de snelheid houden). Bij
elke wegversmalling een bord met hoe in te voegen.
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En invoegen naar de snellere baan, ipv naar de langzame, zoals nu in NL
gebeurd; er hoeft dan minder te worden afgeremd namelijk.

Figuur 4.5: Instructievoorbeelden er voorkoming van files
Verder wordt gedacht aan het aanleggen van speciale banen voor vrachtverkeer,
met een eigen toe- en afrit, dit vermindert ongelukken en maakt in-/uitvoegen
makkelijker. Dit dan in combinatie met de supersnelwegen die worden
voorgesteld. Deze hoeven niet naar alle grote steden te lopen, een selectie is
weergegeven in de mindmap. Het is belangrijk te onderkennen dat voor het
vrachtverkeer andere routes belangrijk zijn dan voor het personenvervoer.
Een ander hulpmiddel is het niet meer dan 1x tussen toe- en afrit mogen
wisselen van baan. Mensen worden zich ervan bewust op welke baan ze rijden en
kunnen anticiperen op een volgende afrit om alvast ruimte te maken voor
degenen die erop komen. Asociaal en ook onduidelijk en risicoverhogend gedrag,
waarbij veel wordt gewisseld van baan, wordt zo voorkomen. In principe moet
het makkelijk genoeg zijn om met een RFID tag en een draadje in het wegdek
elke wisseling vast te leggen. Zonder dat direct snelheid bijv. wordt
gecontroleerd, of zonder dat tijdstip/datum worden vastgelegd. Het systeem
hoeft ook alleen die registraties te onthouden van auto’s die 2x van baan
wisselen. Het verhoogt de anticipatiegraad.
En als het veel duidelijker wordt wie te hard rijdt, dan zal dat voor een deel
van de mensen ook effect hebben. De borden U rijdt te hard, kunnen uitgebreid
worden met: U rijdt nog steeds te hard, U met nummerbord XX-XXX-X rijdt te
hard. U reed hier gister ook al te hard.

4.4.3.Innoveer naar nieuwe vormen van infrastructuur
Naast het zoveel mogelijk beperken van het gebruik van de huidige infrastructuur
en daarnaast een optimalisatie ervan, zullen we ook moeten kijken naar
innovaties om de problemen van de huidige infrastructuur de kop in te drukken.
De basis van de innovatie zoals die hieronder zal worden toegelicht, is een zo
groot mogelijke scheiding tussen het vervoeren van personen en goederen.
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Om maximaal gebruik te kunnen maken van het verschil in het transporteren van
goederen en personen, dien je de infrastructuur op beide groepen perfect aan te
sluiten. Het goederenvervoer dient zo min mogelijk het personenvervoer te
beïnvloeden. Vrachtverkeer (lees vrachtwagens) zal zoveel mogelijk dienen te
komen te vervallen. Om dit te bereiken dient de infrastructuur voor het vervoer
van goederen compleet anders te zijn dan die voor het vervoer van personen.
In 2035 zal de huidige infrastructuur zo optimaal mogelijk zijn aangepast aan het
vervoer van personen over de weg. Daarentegen zal het vervoer van goederen
zoveel mogelijk separaat plaatsvinden, waarschijnlijk ondergronds.

Figuur 4.6: MOBEL goederentransport (MOBEL 2010)

Tevens houdt deze visie in dat in 2035 goederen niet meer worden
getransporteerd door mensen, maar voornamelijk door machines en robots.

52

OCF-themarapport Mobiliteit

Figuur 4.7 MOBEL goederentransport: detail robot handling (MOBEL, 2010)
Het ondergrondse goederen-transportsysteem heeft de volgende eigenschappen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Voor 95% bevindt het zich onder de grond
Het is opgebouwd uit een 4-tal standaard betonnen modules
Transport van goederen vindt plaats met gestandaardiseerde eenheden
(gestandaardiseerd in afmetingen) zoals containers, pallets en boxen
Robots plaatsen volautomatisch alle soorten goederen op, of in, een
standaard transporteenheid
De transporteenheid met goederen wordt gerangeerd op een traject dat de
einddoelbestemming van de betreffende goederen in zijn route heeft
Goederen gaan met grote snelheid naar hun bestemming middels
magneetbanen
Het is een closed-token-systeem. De goederen kunnen zowel linksom als
rechtsom hun doel bereiken
Er zijn redundantie-lussen ingebouwd, zodat bij storingen het systeem niet
gelijk geheel plat ligt.

Dit weten we dus te voorkomen:
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Figuur 4.8: fileleed in een extreme vorm, Quitor (2010)
Onder de meest linkse baanstrook bevindt zich het goederentransport systeem.
Het is een uit modules opgebouwd systeem, bestaande uit de modules
“rechtdoor transport”, “kruispunten”, “rangeerpunten”en “in-/uitvoerpunten”.
In elke module zit naast het geleidingssysteem voor hoofdgoederentransport,
kanalen voor energievoorziening en nutsvoorzieningen. Tevens zijn er twee
commerciële kanalen die aan de hoogst biedende kunnen worden verkocht. (een
HEMA, Shell of INBEV zijn te noemen als mogelijke kopers of investeerders)
Aan de rand van elke grote stad, industrieterrein, haven, luchthaven en
landgrens zijn distributielocaties ingericht. Hier worden met robots de goederen
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die zijn aangekomen doorgezet op transporteenheden die de eindlocaties
bevoorraden. Het eigendomsrecht ligt bij het bedrijf dat het ondergrondse
goederentransportsysteem exploiteert.
De eindlocaties zijn eigendom van de bedrijven zelf. Dit kan een straat met
winkeliers zijn, of een winkelcentrum, of een groot productiebedrijf, of
investeringsbedrijven die transporteenheden in kubieke meters per dagdeel
verhuren.
De eindlocaties worden bemand door robotsystemen die de goederen naar de
daadwerkelijke eindbestemming brengen. Hiervoor betaalt het bedrijf of de
winkel het bedrag dat bij het abonnement hoort.
Er is in 2035 nauwelijks een mensenhand meer nodig, die zich met het
transport van goederen bemoeit.
Goederen die worden aangeboden om verzonden te worden, worden zogezegd
op de markt gezet. Hoe sneller je het door een robot opgehaald wilt hebben, hoe
meer je betaalt. En ook hoe sneller je het bij de eindklant wilt hebben, hoe meer
je betaalt.
Praktijkvoorbeeld van 2035:
Op de Maasvlakte zit een extreem groot goederen-transport-netwerk in de
grond. Het grootste van Europa met 162 parallel geschakelde laadstations (6 x
zo groot als die van Schiphol), die op een eindbaan uitkomen die een snelheid
kan bereiken van 1800 transporteenheden per minuut.
Uitdagingen zijn:
1. Vrachtwagenchauffeurs raken hun baan kwijt en dienen omgeschoold te
worden;
2. Bedrijven die hun geld nu verdienen met het vervoer van goederen zullen
ander werk moeten vinden of toebedeeld krijgen. Denk aan de verladers
en vervoersbedrijven;
3. Het onder de grond plaatsen van het systeem;
4. Het financieren van het systeem;
5. Het zorgen voor een landelijke dekking;
6. De lange doorlooptijd van het gehele project.
Te behalen voordelen:
● Fileproblemen verdwijnen hoogstwaarschijnlijk geheel;
● Minder luchtvervuiling;
● Het gevaar van vrachtwagens voor het overige verkeer vermindert zeer
sterk;
● Levensduur van het wegennet verbetert omdat het zware vrachtvervoer
zeer sterk vermindert
● Er zijn zo nog vele voordelen te noemen.
Robots en machines:
Het ondergrondse goederen-transportsysteem is zo innovatief en snel dat
mensenhanden alleen maar vertragingen en/of fouten zullen creëren. Het
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beladen, verladen en ontladen van het systeem zal moeten gebeuren door robots
en machines. Machines die kunnen herkennen en beslissen, en robots die de
beslissingen kunnen uitvoeren door te handelen. In de praktijk zal een pakketje
van een aanbieder een identificatie krijgen waarin staat van wie het komt, waar
het heen moet en wat het is. Met deze informatie kan de machine beslissen hoe
het pakketje het meest efficiënt naar de eindbestemming kan komen.
In een fractie van een seconde beslist de machine wat de eenheid gaat worden
waarin het pakketje getransporteerd gaat worden. Maar ook of het pakketje
alleen reist of bij andere goederen meegaat, omdat dit qua formaat en
eindbestemming goed uitkomt. De robots plaatsen het pakketje waar het
transport begint.
Personenvervoer in 2035:
De sterke scheiding tussen het vervoer van goederen en personen impliceert dat
ook de infrastructuur voor het vervoeren van personen aangepast dient te
worden aan de behoefte. Mensen willen graag filevrij en binnen een
aanvaardbare tijdspanne van A naar B. Zeker als het doel om van A naar B te
gaan woon-werk-verkeer betreft. In de weekenden wil men ook in 2035 een
mate van vrijheid ondervinden die liefst niet wordt beperkt door de aanwezige
infrastructuur.
In het hoofdstuk van vervoersmiddelen zijn al meerdere oplossingsrichtingen
aangedragen. Elke oplossing dient wel een infrastructuur als basis te hebben.
In deze visie gaan we uit van het vervoeren van personen met
transporteenheden die bovengronds, boven het MOBEL systeem, is aangelegd.
Het zijn transporteenheden die nog steeds de vorm en functie van een huidige
auto hebben, maar dan aangepast en uitgebreid om toegepast te kunnen worden
voor de nieuwe infrastructuur.
Hoe het werkt:
In betonnen elementen zit een stalen, energievoerende rails, waar de auto’s op
inhaken. In de energie die hierdoor wordt overgebracht naar de auto zit ook een
groot deel data-uitwisseling. De auto vertelt waar hij heen gaat, dat de
bestuurder niet wenst te sturen, en dat er extra energie nodig is om de accu’s
aan boord opgeladen te krijgen, om na dit traject zijn weg nog te kunnen
vervolgen. Met deze informatie gaat het transportsysteem de gevraagde
“producten” leveren en rekent deze gelijk af. Op het meest efficiënte punt wordt
deze auto uit de rij auto’s gerangeerd en de bestuurder gewaarschuwd. De
bestuurder accordeert het commando van controle-terugname en vervolgt zijn
weg.
De infrastructuur voor personenvervoer, met type auto’s die qua evolutie
haalbaar zijn, bestaat dus uit betonnen elementen van het type MOBEL, maar
uitgebreid met een energie leverende stalen geleiderail. Naar gelang het type
auto zou er contactloos, via inductie, energie afgegeven kunnen worden, of
middels een draaiend sleepcontact. Dit hangt af van de auto-industrie.
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Figuur 4.9: infrastructuur voor personenvervoer met MOBEL goederentransport
(MOBEL 2010)
Naschrift innoveer naar nieuwe vormen van Infrastructuur:
Het is een utopie om te denken dat we met alleen het aanleggen van extra
asfalt de problemen van de infrastructuur voor Nederland voor de komende 25
jaar kunnen oplossen. De intensiteit van het vervoer van goederen en mensen
neemt alleen maar toe. Er zullen nieuwe infrastructuren bedacht en aangelegd
moeten worden.
Het ondergrondse goederen-transportsysteem met daarin een energieafgifte
rail zou een mogelijke oplossing, of minimaal de basis van een studie naar een
oplossing kunnen zijn. Het in de komende 25 jaar compleet overgaan naar een
totaal geautomatiseerd en gerobotiseerd personen vervoer systeem lijkt schier
onmogelijk. De struikelblokken in deze zijn te groot, voornamelijk omdat het
onmogelijk is om te bepalen hoe mensen moeten reizen. Mensen willen dit
grotendeels zelf bepalen. Gedragsveranderingen komen niet van de grond door
het aanbieden van bijvoorbeeld een andere infrastructuur. Schaarste kan
hiervoor een oorzaak zijn. Maar revolutionaire veranderingen m.b.t. de
infrastructuur voor het vervoeren van goederen is wel realistisch; gedrag wordt
minder bepalend.
De grote jongens in het bedrijfsleven, zoals de banken en de huidige
wegenbouwers zullen samen met Rijkswaterstaat en de politiek om tafel moeten
om te praten over een nieuwe infrastructuur. Het zal Nederland en misschien wel
heel Europa op z’n kop zetten. Maar het is absoluut mogelijk.
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GEFRA
Een andere optie is GEFRA. In 2035 kan de snelweg er heel anders uitzien.
Individuele mobiliteit kan gepaard gaan met automatische besturing, de
bestuurder kan zijn mobili-tijd nuttig of aangenaam gebruiken en als we werken
met duurzaam opgewekte elektriciteit kan de hele mobiliteitscyclus duurzaam
worden.
Zoals het goederentransport, voor zo ver dat over de weg moet gebeuren
omwille van voldoende snelheid en flexibiliteit, via een voorziening als bij
voorbeeld MOBEL, gescheiden kan worden van het overige wegtransport, zo kan
de individuele weggebruiker een aanbod gedaan worden om gebruik te maken
van een nieuw systeem op een eigen wegvak. Hem of haar kan tegen (een
relatief bescheiden) betaling een oplossing geboden worden waardoor hij zonder
tijdverlies, emissievrij en filevrij in zijn eigen voertuig vervoerd wordt.
Hiervoor kan men zich een systeem voorstellen (GEFRA) van exclusieve
rijbanen of wegen, die alleen toegankelijk zijn voor aangepaste
personenvoertuigen. Deze voertuigen zijn voorzien van twee essentiële
technieken:
1. Zij hebben een emissievrije krachtbron ter beschikking, dan wel kunnen

zij inhaken op het krachtsysteem van de speciale weg: hetzij via een
stroomafnemer elektrische energie afnemen voor hun eigen elektromotor,
dan wel door aan of onder het voertuig bevestigde vaste magneten
voortgetrokken worden door een elektromagnetisch systeem in de weg (te
vergelijken met dat van de MAGLEV van Siemens, de magneetzweeftrein,
zij het dat het voertuig hier niet hoeft te zweven, alleen
voortgetrokken/geduwd wordt)
2. Zij hebben een computersysteem aan boord waarmee zij kunnen inloggen
op het systeem van de speciale weg, waarna dit systeem de besturing van
de auto geheel overneemt, tot aan het punt van verlaten van de weg.
Tevens wordt via deze inlog het gebruikertarief ingesteld, afhankelijk van
onder andere energieafname, voertuig, abonnement en dergelijke.

Als het systeem gebouwd wordt exclusief voor personenauto’s, kan het licht en
smal aangelegd worden. Zonder zwaar beladen vrachtauto’s is de belasting op de
onderbouw gering. Met automatische besturing zijn vluchtstroken overbodig.
Het zal niet nodig zijn mensen te dwingen tot het gebruik van deze wegen. De
voordelen ten opzichte van de in de file staande automobilist zijn direct duidelijk:
Ontsnappen aan de eeuwige files. Bovendien kan de gebruiker van alles doen
terwijl zijn auto hem vervoert.
In eerste instantie zullen vooral zakelijke rijders kiezen voor de nieuwe weg.
Hun werkgever zal de beperkte kilometerkosten graag betalen in ruil voor een
veel productievere werknemer.
Daarna zal het voorrecht dat zij genieten de jaloezie opwekken van andere
weggebruikers en een hoge status krijgen. Dit zal een nieuwe toestroom geven
van klanten, waardoor na verloop van een beperkte tijd het systeem
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kostendekkend wordt en winst op gaat leveren. Dit vooruitzicht maakt publiekprivate of zelfs geheel private financiering en aanleg mogelijk (vergelijk
toltunnels en –bruggen).
GEFRA ANNO 2035: zo kan het er uit zien:
Als eenmaal het politieke besluit genomen is om landelijk of Europees tot een
netwerk van automatische rijstroken te komen, kan dit in vlot tempo uitgerold
worden.
GEFRA zal zo een netwerk vormen van filevrije rijstroken, soms als
afgeschermde rijstroken op een snelweg te vergelijken met de carpoolstroken
van rond 2000, soms als zelfstandige wegen, in kwetsbare gebieden licht
verdiept of zelfs ondertunnelt aan te leggen. Een GEFRA rijstrook heeft een zeer
grote capaciteit omdat dankzij de computerbesturing voertuigen op zeer korte
afstand achter elkaar kunnen rijden, tot op enkele decimeters. Bij een
kruissnelheid van b.v. 120 km/h kunnen zo per uur ca 25.000 voertuigen
verwerkt worden op één rijbaan.
GEFRA zal openstaan voor alle emissievrije automatisch bestuurbare voertuigen,
dat kunnen zijn auto’s die op waterstof rijden, op perslucht, elektrische auto’s op
batterijen of (hybride auto’s) met een stroomafnemer en gewone auto’s met een
magnetische voorziening, mits zij voorzien zijn van een op GEFRA inloggend
computerbesturingssysteem.
Elektrische stadsvoertuigen kunnen ook geschikt gemaakt worden voor GEFRA,
zodat de gebruiker van een dergelijk stadsautootje het gehele woon-werkverkeer
emissievrij af kan leggen. Uiteraard kunnen autoverhuurders ook GEFRAgeschikte auto’s verhuren. Met een systeem als b.v. Greenwheels kunnen ook
abonnementen op emissievrij transport mogelijk gemaakt worden: De niet auto
bezittende gebruiker huurt “om de hoek” een GEFRA-geschikte auto of rijdt op de
E-bike naar een verhuurlocatie, rijdt daar mee tot de bestemming, bij voorbeeld
een vliegveld, laat daar de auto achter, en reist per vliegtuig verder. Voor veel
grote-stad bewoners wordt het zo aantrekkelijk om afstand te doen van hun
eigen (tweede) auto.
GEFRA zal niet het totale personenverkeer per auto overnemen, het kan
mettertijd wel het grootste deel van het interlokale verkeer en mogelijk het
verkeer tussen delen van en rond de grote steden bestrijken.
De automobilist die niet over een GEFRA-geschikt voertuig beschikt of zelf wil
blijven besturen, kan gebruik blijven maken van het oude wegenstelsel. Hij zal
daar veel minder last hebben van files of (dank zij MOBEL) van vrachtverkeer.
Modulair Openbaar Vervoer (MOVE)
T.a.v. het openbaar vervoer wordt MOVE besproken. Het is mogelijk openbaar
vervoer dat in hoge mate modulair is waarbij de passagiersmodules over
verschillende vervoersmodaliteiten (minibusje, bus, -snel-tram, metro, lightrail,
trein) uitwisselbaar zijn, met passagier(s) en al over te hevelen. De passagier
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kan over de hele rit blijven zitten, desgewenst (tegen extra betaling) met
volledige privacy.
Stel je voor: Een capsule met –in lengte doorsnede- de vorm van een zittend
persoon. De breedte bedraagt een of twee (comfortabele) stoelen.
Je wilt reizen van je huis in Rotterdam-Pernis naar je hotel in Valkenburg. Met
2 personen, je stelt prijs op maximale privacy en comfort (en bent bereid
daarvoor te betalen).
Zodra je je vakantie hebt geboekt bel of surf je naar MOVE(.nl).
Je geeft vertrekpunt (je huis), bestemming (hotel) en gewenste aankomsttijd
aan, bepaalt de comfortklasse (1e klas met voldoende bagageruimte voor je
koffers en tassen) en mate van privacy (maximaal) aan, en vinkt aan dat je een
half uur voor tijd een Sms’je wilt krijgen en 4 minuten voor daadwerkelijke
ophaaltijd nog een Sms’je, als teken om je jas aan te trekken en koffers klaar te
zetten. Je betaalt of geeft aan dat je op OV-saldokaart reist.
Inderdaad, 4 minuten na het laatste Sms’je komt een minibusje voorrijden,
met twee 1-persoons modules en twee 2-persoons. De achterste 2persoonsmodule is nog leeg, je kunt daar in plaats nemen, door met je Ov-kaart
de deur te openen.
Het busje vervoert je naar het metrostation en stelt zich op op een speciale
baan langs het spoor, aan de andere kant als het voetgangersperron.
Als de metrotrein binnen is, opent zich aan de zijkant de moduledeur, bij je
busje gebeurt hetzelfde, en je module schuift van het busje de metro in. Deur
weer dicht en de metro vervoert je naar Rotterdam CS.
Aldaar schuift je in je module op navenante wijze op een gecomputeriseerd
transportwagentje, dat je naar een speciale baan langs de trein naar Eindhoven
brengt, vergelijkbaar met die in het metrostation. Je schuift vervolgens met
module en al de trein in.
In Eindhoven wordt je op dezelfde wijze overgezet in de trein naar Maastricht.
Na aankomst in Maastricht wacht je een vergelijkbare overzet op de bus naar
Valkenburg. Bij de uitstaphalte wordt je weer overgeschoven in het minibusje dat
je vervolgens voor de deur van het hotel aflevert.
De hele reis heb je ongestoord kunnen lezen, praten, rondkijken, nergens
hoefde je met bagage te zeulen, of in weer en wind op je aansluiting te wachten.
Hoe het werken kan:
De modules met doorsnede van een zittend persoon, hebben geen zijdeuren,
maar zijn in de lengtedoorsnede wel rondom afgesloten, waardoor zij veilig (voor
de inzittenden) in en uit de vervoersmiddelen kunnen schuiven.
De afsluitende deuren zijn onderdeel van de diverse vervoersmiddelen. Stel je
deuren voor die evenwijdig aan de zijwand van het voertuig naar buiten en
achter scharnieren, zoals de huidige deuren van de meeste bussen, alleen niet
rechthoekig van vorm, maar in de vorm van een zittend persoon). Afhankelijk
van de privacywens hebben voorzien die vervoersmiddelen al of niet in een
inwendige afsluitdeur (dus afsluiting van de rest van het vervoersmiddel/de
andere inzittenden)
De modules schuiven in en uit de diverse vervoersmiddelen doordat de module
waar ze uitschuiven ze voor de helft naar buiten schuiven waarna de
ontvangende module ze verder naar binnen trekt.
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Met maximale privacy is comfort (1e klasse stoelen en bagageruimte, huis tot
huis vervoer) is dit een duur systeem. Voor wie goedkoper wil reizen is er de
optie zelf naar een halte te komen van het vervoersnet. Dit vervoersnet kan door
het alternatief van het huis tot huis vervoer een stuk grofmaziger zijn: Per wijk
of buurt maar één halte, per stad dus maar enkele –snelle- lijnen naar Centrum
en stations. Goede fietsenstallingen bij die haltes maken het prettig om daar met
de fiets heen te gaan. In de bussen/trams/treinen kan ruimte blijven voor
“losse”passagiers die voor een goedkoper tarief en zonder reservering reizen,
zonder zekerheid van zitplaatsen.

4.5. Conclusie
Infrastructuur vormt een vitaal onderdeel in het voorzien in onze
mobiliteitsbehoefte. Onze infrastructuur kan zich echter niet in dezelfde snelheid
aanpassen als ons gedrag of de voertuigen waarmee we ons van A naar B
bewegen. Wijzigingen in de fysieke infrastructuur moeten daarom gebaseerd zijn
op heldere en duidelijke visie aansluitend bij de veranderende
mobiliteitsbehoeftes. In onze visie zijn daarvoor een aantal maatregelen
noodzakelijk. Ontvlechting van goederen en personen, inzet van alternatieve
beprijzingsvormen waardoor het gebruik van en tussen verschillende mobiliteiten
nadrukkelijker wordt afgewogen, slimmere wegen die ons gedrag direct kunnen
beïnvloeden en/of in direct contact staan met het voertuig en het creëren van
nieuwe infrastructuren als ondergrondse goederensystemen zijn de belangrijkste
maatregelen die ervoor zorgen dat we ook in 2035 nog steeds kunnen voorzien
in de alsmaar groeiende mobiliteitsbehoefte.
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5. Analyse van de subthema’s
Als analyse van de subthema’s nemen we u mee in de toekomst… naar De
Reünie.
De Reünie
Vrolijk neuriënd trekt Ayla om kwart over acht de huisdeur achter zich dicht.
Vandaag niet naar haar werk bij MobyChip maar naar de reünie van haar
actiegroepje uit de jaren ‘10 “GROEN BLIK”. Het was een dolle tijd geweest met
ludieke en soms heftige acties tegen het almaar uitbreidende autoverkeer, tegen
het domme bezit van op brandstof lopende vervuilende privéauto’s en vóór het
delen van schone en duurzame vervoermiddelen en beter openbaar vervoer. Het
waren soms frustrerende jaren geweest, maar geleidelijk aan hadden ze de wind
mee gekregen, vooral ook door het steeds breder wordende besef van de
onhoudbaarheid van de traditionele vervoersvormen, de files, de
klimaatproblemen, de toenemende agressie in het verkeer.
Terwijl ze op de hoek van haar straat haar mobilitypasje langs de zuil haalt om
een E-bike uit het rek te kunnen pakken, denkt ze even aan Liang, de woeste
jonge ondernemer die zo fanatiek zijn bedrijfje voor deze nieuwe mobiliteitsvorm
promootte dat op het laatst vrijwel iedereen van de groep in zijn of haar eigen
buurt een EB-rek met incheckzuil had laten plaatsen, met veel subsidie van de
toen erg progressieve gemeente.
Tien minuutjes fietsen, waarbij ze op het kruisingsvrije Meanderpad met hulp
van de elektromotor makkelijk snelheden van boven de 40 km/uur haalt,
brengen haar bij Cleango. Alvorens hier een auto te huren voor de rit over
GEFRA naar Utrecht, loopt ze even langs cargotube om een pakje voor haar
ouders in Turkije af te geven. Het is ongewoon druk en zij moet zelfs even in de
rij staan voor de automatische check-ins. Al wachtend bekijkt zij de 3D display
waar met imposante beelden werd aangegeven hoe pakketten volautomatisch
naar het juiste dock worden geleid, van waaruit zij in containers op de
tubetreinen gaan. Met een naar haar smaak wat gezwollen aandoend muziekje,
wordt vervolgens getoond hoe deze minitreinen met hoge snelheid automatisch
door het inmiddels flink uitgebreide ondergrondse MOBEL-net naar een losstation
zoeven, zonder locomotieven, voortbewogen door elektromagneten tussen de
rails.
De incheck bij Cleango, met hetzelfde mobilitypasje, gaat vlot en haar gisteren
via internet bestelde elektrische éénpersoons auto komt vrijwel direct voorrijden.
Ayla haalt nog even haar gratis kopje koffie uit een belendende automaat, de
auto wacht wel.
Nadat ze met haar koffie is ingestapt, zoekt het voertuig stapvoets zijn weg
naar de inlogbaan voor GEFRA. Na de automatische inlog accelereert het
wagentje pijlsnel naar de 140km/uur van het systeem. Ayla vindt het nog altijd
weer even spannend als het ding in volle vaart op twintig centimeter afstand
invoegt tussen twee andere in het treintje automatische voertuigen. Tijdens de
korte rit naar de terminal aan de rand van het centrum van Utrecht geniet ze van
haar meegebrachte ontbijtje. Vanaf de terminal wandelt ze naar Chamtruck, het
bedrijf van Jenny, waar de reünie plaats vindt.
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Ivan moet wel wat vroeger de deur uit. Vanuit zijn huis aan de rand van
Maastricht is het toch een kleine twee uur reizen naar Chamtruck Utrecht. Hij
heeft wel geaarzeld of hij zou gaan. Eigenlijk heeft hij niets meer met dat clubje
fanatiekelingen. Met het klimmen der jaren is Ivan een stuk conservatiever
geworden als het om transport gaat, mede door zijn betrokkenheid bij de
rallywereld, via zijn broer die een succesvolle internationale carrière in deze sport
kent. Hij voelt zich ongemakkelijk bij de gedachte zijn vroegere bondgenoten als
club te ontmoeten en vreest al het “gewauwel” over “duurzame mobiliteit”. Hij
moet zichzelf toegeven dat hij eigenlijk alleen maar gaat om Ayla, zijn vroegere
heimelijke liefde, en de gedachte haar weer te zien doet zijn hart sneller kloppen,
ook al is hij inmiddels getrouwd en weet hij al dat Ayla een vaste relatie heeft.
Uit dwarsheid had hij besloten met zijn sportwagen te gaan, ook al zit hij
allang in de rode cijfers wat betreft zijn mobility credits. Dat hoeven die
geitenbreiers daar immers niet te weten, en hij schept er een heimelijk genoegen
in hen de ogen uit te steken met zijn nieuwe sportbak. Ook al weet hij dat Ayla
hem dat niet in dank af zal nemen, het zal hem genoeg zijn haar nog eens met
zijn ogen te kunnen verslinden. Hoewel, twijfelt hij, na 25 jaar? De jaren zijn aan
hem ook niet ongemerkt voorbij gegaan, mede door zijn Bourgondische
levensstijl.
Bij zijn ontbijtje shopt hij nog even in de enorme I-Mall van Haipool, een jaar
of tien terug opgestart vanuit Shanghai, nu de grootste shoppingplaats op heel
internet. Het is een fantastische omgeving waar je zo ongeveer alles wat de
wereld biedt kunt kopen, of op zijn minst er verlekkerd langs kan surfen vanuit je
luie stoel. Een tijdje terug mocht hij ook graag wat amoureuze avontuurtjes
genieten in de luxueuze E-sense room, tot hij een keer op de site van ID-uncover
ontdekte dat een van zijn meest willige vrouwelijke vriendinnen aldaar in
werkelijkheid een superslimme 13-jarige nerd was. Sindsdien checkte hij alleen
nog in bij de beveiligde ruimtes, maar daar bleken toch erg weinig mooie jonge
vrouwen rond te lopen…
Hij loopt wat uit in de mall, gefascineerd –ondanks zichzelf– door de
supersnelle elektrische cabrio van Spyker-Benz, zo te zien superieur aan zijn
ronkende monster! Maar hij schat in dat hij toch wel razendsnel in Utrecht kan
zijn. Inderdaad is hij na zeventig minuten al aan de rand van Utrecht, maar daar
komt hij toch wel in de file stad inwaarts te zitten. Dat kost hem een half uurtje
knarsetanden. Links van hem ziet hij hoe allerlei buitenissige voertuigen
decimeters achter elkaar met hoge snelheid vrijwel geluidloos de stad in zoeven.
Als hij ook nog een kwartier naar een parkeerplaats moet zoeken begint hij te
twijfelen aan zijn vervoerskeuze. Maar dat nemen ze me niet af, gromt hij
binnensmonds, ik bepaal zelf hoe en waar ik rij…
Als eerste komt Jaime bij het kantoor van Chamtruck. Grijnzend gaat hij onder
de uitvergrote motorkap van de Kameleon truck door, die dienst doet als entree
voor het pand. Op aanwijzing van de portier neemt hij de rolband schuin links,
die hem stilletjes naar de directievleugel brengt. In de hal daar loopt hij Jenny
zowat tegen het ranke lijf. Beiden kijken elkaar even monsterend aan, tja, 25
jaar. Ze schieten in de lach als ze tegelijk elkaars naam roepen. Toch nog goed
herkenbaar na al die tijd! Je bent verhit, roept Jenny, zo warm is het toch niet?
Ben je op de fiets gekomen? “Twintig minuutjes”, meld hij trots, “op mijn sigaar”.
“Je Sigaar?”. “Ja, mijn overkapte fiets, 100% HPV meisje!” Jenny bloost licht bij
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het “meisje”, nog altijd een bedreven charmeur die Jaime… “Vanuit Boskoop”,
vraagt ze bewonderend, terwijl ze met onverholen genoegen zijn atletische
gestalte opneemt – nog niets ingeboet aan sexappeal, stelt zij voor zichzelf vast.
“Iets vóór Boskoop”, meldt hij quasi-bescheiden, “Zo’n 23 kilometer, toch nog
bijna een half uur, maar ja, het laatste stukje houdt op hè, ze hebben hier in de
wijk nog geen fietssnelweg!”.
Jenny gaat hem voor naar het zaaltje en schenkt koffie voor hem in. Als ze
verder wil informeren naar Jaime’s leven op dit moment, komt met veel
gestommel Rianne binnen. “Hé, die Jenny”, schalt het door de ruimte, “wat
éénig, dat we elkaar nou weer eens zien, wat lang geleden, en Meid, wat zie je er
geweldig uit!. Jij wordt ook geen jaartje ouder hè, daar kan ik stik jaloers op
worden!”. Zo stoomt Rianne nog even door, Jenny werpt hopeloze blikken van
verstandhouding naar Jaime, die grinnikt. “Hoi Rianne, je bent er ook vroeg bij,
wat een prachtige combinatie” vleit hij. Rianne negeert hem zoals ze vroeger ook
al deed en ratelt verder naar Jenny over haar reis hierheen: “Nou, die PRT kreeg
ik dus niet aan de praat, vréselijk toch, bleek mijn pasje verlopen, en ik dacht
toch zó dat..” Jenny excuseerde zich om Heleen op te vangen, toentertijd haar
hartsvriendin. Ze hadden nog lang contact gehouden maar elkaar de laatste
jaren toch uit het oog verloren. Een heftige omhelzing volgt, en de twee vragen
elkaar honderd uit, Rianne en Jaime ongemakkelijk aan elkaar overlatend.
Als Ayla bij Chamtruck arriveert wordt ze bijna van de sokken gereden door
Sytze, de boomlange Fries, soepel manoeuvrerend op een opgevoerde Segway.
Hij verontschuldigt zich breed lachend. “Kom je daarmee uit Snits”, vraagt Ayla
plagend, refererend aan Sytzes geboorteplaats. “Nee, ik woon hier twee
kilometertjes vandaan, ik had ook wel kunnen lopen, eigenlijk, maar dit is toch
iets sneller. En ik was wat laat omdat ik verbindingsproblemen had met de
elektronische oppas voor de twee kleintjes”
Daar was Diane, met een gespannen blik in haar ogen loopt ze haastig op de
entree af, ze ziet de andere twee pas op het laatste moment. “Nou Diane, nu al
druk”, lacht Sytze. “Ach Sytze, eh.. O ja Ayla, nou zie ik het! Weet je, ik moet
jullie straks vertellen over MOVE, maar ik ben nog steeds geen groot spreekster,
dus ik ben nu al zenuwachtig..”. gedrieën beginnen zij herinneringen op te halen
uit hun actietijd.
Liang komt uit Winschoten, hij heeft een hele reis achter de rug als hij kort na
het drietal arriveert. Als rasechte Oost-Groninger ervaart hij zijn streek nog
steeds als een achtergesteld gebied. Niks zweeftrein, geen modulair OV nog, hij
moest gewoon op de fiets naar het station (niet erg overigens, een beetje
lichaamsbeweging was hij niet vies van), vandaar met de semisneltrein naar
Groningen. Gelukkig gaat er sinds enkele jaren een LART, lange afstands regio
trein die hem in anderhalf uur naar Utrecht bracht. Vandaar met het MOVE busje
naar Chamtruck was weer een fluitje van een cent. Toch een totale reistijd van
meer dan twee uur, extreem voor de Nederlandse afstanden. Hij is benieuwd
naar de MOVE presentatie van Diane (zou ze nog steeds niet uit haar woorden
komen?) over MOVE en zou haar zeker vragen hoe het nu zat met de steeds
maar stagnerende ontwikkeling in Groningen en Drenthe.
Janine en Paula komen samen met een Ecorent, waar Paula sinds jaar en dag
op geabonneerd was. Ze hadden onderweg van Oirschot via Gilze, waar Janine
woont, wel even in de file gestaan, voor de Waalbrug, en jaloers gekeken naar de
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bijna aaneengesloten stroom snelle voertuigen op de GEFRA strook in de
middenberm. Janine's interactieve routeplanner had hen in Brabant al een
alternatieve route voorgesteld waardoor zij met een iets langere reistijd en wat
meer kilometers een lagere routebeprijzing verkregen, maar de brug was toch
niet te vermijden, En tja, Ecorent verhuurde ook waterstofauto’s, maar die waren
hen te duur geweest. Het wachten wordt draaglijk door het uitzicht op de Waal
zodra zij boven de dijk uitkomen en de aanblik van enkele kangoeroeschepen
brengt hun gesprek al op het thema van de reünie, hun aller bemoeienis met
duurzame mobiliteit. Zij komen nog net op tijd aan.
Net wanneer Diane wat hakkelend aan haar presentatie over MOVE begint,
komt Ivan binnenvallen, met een rode kop van ergernis over de opgelopen
vertraging. Diane begroet hem uitbundig, blij met de kans om een herstart te
maken van haar presentatie. Ivan kijkt rond en bespeurt Ayla aan de andere
kant van het zaaltje. Hij voelt een steek van teleurstelling als zij druk met Liang
in gesprek blijkt. Hij vraagt zich af waarom hij in godsnaam naar deze onzin is
gekomen…
Diane herpakt zich en weet met behulp van haar PP-3D een boeiend beeld te
schetsen van de ontwikkeling en huidige stand van zaken van MOVE. Dit leidt tot
een flinke discussie met enkele aanwezigen over de recente problemen met de
uitrol van het geheel, vooral in de buitengebieden, die weer te maken hebben
met forse kostenoverschrijdingen. Volgens de media is het hele project in gevaar,
maar Diane bezweert bij hoog en laag dat aan oplossingen gewerkt wordt en dat
waar het systeem draait alles nu naar wens verloopt en de passagiersaantallen
snel stijgen. De problemen in de grensstreken wijt zij mede aan gebrekkige
Europese samenwerking en ontbrekende uniformiteit binnen de EU.
Liang stelt voor elkaar vaker te ontmoeten, hij ziet wel aanknopingspunten
met enkele andere aanwezigen om bepaalde duurzame opties die nog te weinig
toegepast worden weer te promoten. Niet meer het klassieke actievoeren zoals
ze dat vroeger deden, maar meer brainstormen over het hoe en waarom van
achterblijvende ontwikkelingen en initiatieven nemen om hun aller netwerken
hiervoor te gebruiken. Lang niet iedereen voelt hiervoor, een reünie is één ding,
tenslotte, maar hun dagelijkse beslommeringen liggen toch meest in geheel
andere sectoren. Toch is er een klein groepje dat er wel oren naar heeft. Ayla,
wat onbesuisd, stelt gelijk voor een volgende keer bij haar thuis verder te
praten. Heleen heeft een beter idee: Zij runt nu een goed lopend bedrijf in 3D
virtueel vergaderen en stelt haar faciliteiten ter beschikking: Op veel plaatsen in
het land heeft zij vergaderruimtes die geheel op het uitwisselen van 3D-presence
zijn ingericht, waarmee tot 20 mensen vanuit evenveel verschillende locaties bij
elkaar in één virtuele ruimte kunnen zitten, bijna niet van echt te onderscheiden.
Dit aanbod wordt met gejuich omhelsd, voor de meesten is dit toch een eerste
kennismaking met dit fenomeen. En duurzamer dan dit kan toch haast niet.
Zoals Paula zegt: “De trias mobilitae, jongens: punt 1: beperk de behoefte!”.
Gelach alom, men waant zich even terug in de sfeer van 2010, bij de eerste
presentatie van hun manifest…
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6. Conclusie
Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van ieders leven. Zowel in Nederland, als in
Europa als in de wereld, hebben we op dit moment te maken met mobiliteit die
niet duurzaam is: het opraken van de olievoorraad, uitstoot van fijnstof,
stikstofoxiden en andere vormen van luchtvervuiling die de gezondheid schaden
en voortijdige sterfte veroorzaken, uitstoot van kooldioxide dat bijdraagt aan
klimaat verandering en daarmee veel problemen veroorzaakt, productie van
geluid dat slaapstoornissen veroorzaakt en de stiltebeleving verstoort, files die
tot ergernis en economische schade leiden, verkeersongevallen die tot veel
menselijk leed, angst en economische schade leiden, ruimtebeslag van wegen,
spoorwegen, parkeerterreinen etc.
Dat willen we niet. We willen mobiliteit die duurzaam is. En liefst zo snel
mogelijk. Uiterlijk in 2035.
Hoe bereiken we dat ideaal? Niet alleen met droge feiten, maar ook (of juist) met
inspirerende voorbeelden. Daarvoor hebben we de zogenaamde Trias Mobilitae
geïntroduceerd. Deze structuur (naar analogie van de Trias Energetica), stelt drie
thema's centraal met betrekking tot mobiliteit om deze in de toekomst zo
duurzaam mogelijk in te richten.
1) Beperk de vraag naar mobiliteit
2) Ga slim om met huidige vormen van mobiliteit
3) Creëer nieuwe duurzame manieren van mobiliteit
Deze drie thema's hebben we vervolgens geanalyseerd en uitgediept langs drie
subthema’s van mobiliteit. Deze zijn: gedrag, vervoersmiddelen en infrastructuur.

6.1.1.Beperk de vraag:
Het gedrag van mensen kan worden beïnvloed door beprijzing van mobiliteit,
door het aantrekkelijker maken en verder ontwikkelen van alternatieven als
virtuele alternatieven telewerken, televerga deren, e-learning, webshoppen,
chatten, skypen etc.
Door een verschuiving te bevorderen van bezit van vervoersmiddelen naar een
recht op mobiliteit (mobilitychip, pay as you go) wordt de vanzelfsprekendheid
van mobiliteit (die auto staat toch voor de deur) verminderd. Alle sociale- en
milieubelasting van transport kan worden doorberekend.

6.1.2.Ga slim om met huidige vormen van mobiliteit
Fysieke mobiliteit zal altijd blijven bestaan. Om familie, vrienden en bekenden te
zien. Om persoonlijk te overleggen met collega’s en zakelijke relaties. Om
goederen te verplaatsen. Om intensief te leren. En ook: om de eigen geest te
verruimen, om de nieuwsgierigheid te bevredigen.
Door specifieke beprijzing van voertuigen naar mate van vervuiling cq.
duurzaamheid kan het gedrag beïnvloed worden richting gebruik van meer
duurzame voertuigen dan wel meer duurzame vervoersopties (zoals openbaar
vervoer).
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Anno 2010 zien we allerlei hoopvolle aanzetten, zoals de opkomst van Het
Nieuwe Werken en smartwork-centers en 3D-vergaderen, toenemend bewustzijn
bij bedrijven wat betreft MVO en mobiliteitsmana ge ment, uitvoeringsplannen
mbt. fietsenstallingen en snelfietspaden, coördinatie van initiatieven op het
gebied van elektrisch vervoer in het Formule E-team, coördinatie van initiatieven
op het gebied van mobiliteitsmanagement in het platform Slim Werken Slim
Reizen etcetera.
Voor zover personenverkeer en goederenvervoer dan toch blijven bestaan, zou
het zo duurzaam moge lijk moeten. Ook op dat vlak nemen de mogelijkheden
steeds verder toe dankzij de opkomst van allerlei elektrische voertuigen (fietsen,
scooters, motoren, auto’s, Segways, scootmo bielen etc.).
Qua infrastructuur is winst te behalen door verfijning van toeritdosering,
interactieve routeplanning in combinatie met selectieve ritbeprijzing en scheiding
van vracht- en personenverkeer. Blijvend investeren in het openbaar vervoer is
van groot belang.
Vervoer over water kan een belangrijke aanvulling zijn in stedelijke
conglomeraties zowel voor personen- als voor vrachtvervoer, onder meer door
middel van slimme binnenschepen.

6.1.3.Creëer nieuwe duurzame manieren van mobiliteit
De overheid is al bezig het mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven te
beïnvloeden door vormen van beprijzing van autogebruik, verwacht wordt dat
deze middelen verder uitgebreid en verfijnd worden. Aantrekkelijker openbaar
vervoer zal de mensen verleiden vaker de auto te laten staan.
Er is een substantiële vraag naar ‘duurzame alternatieven’ en de markt speelt
daar in toenemende mate op in met ‘duurzame keuzes’, ook op mobiliteitsgebied.
Het bezit van de eigen auto vervangen door de beschikbaarheid van duurzame
mobiliteitsopties, zoals de Personal Rapid Transporter, de magneettrein, de
elektrische vouwfiets, allemaal mooie voorbeelden van mogelijke nieuwe vormen
van duurzame vervoersmiddelen.
Virtuele mobiliteit wordt mogelijk door de vooruitgang van ICT programma’s
en infrastructuur, het wordt mogelijk familieleden virtueel levensecht te bezoeken
dank zij 3D beeldtechnologie. Zo wordt ook het virtueel vergaderen een goede
vervanger voor het naar elkaar toereizen. Virtuele vakanties kunnen een deel van
het vakantiereizen vervangen.
Voor het goederenvervoer zijn infrastructuren en systemen voor buistransport,
ondergronds weg- of railtransport en stedelijke distributie kansrijke opties.
Een geheel nieuw concept van personenvervoer waarbij schone voertuigen
geschikt voor automatische besturing voorrecht krijgen om gebruik te maken van
exclusieve nieuwe vervoersstroken waar zij automatisch vlak achter elkaar rijden
terwijl de bestuurder kan werken of rusten kan het individuele personenvervoer
in hoge mate verduurzamen. Het gebruik van schone voertuigen krijgt hierdoor
een grote impuls.
Een modulair openbaar vervoerssysteem maakt huis tot huis openbaar vervoer
zonder overstappen en met hoge mate van privacy mogelijk.
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Resumerend: mobiliteit kan in 2035 duurzaam zijn en we zien allerlei
hoopgevende ontwikkelingen. In dit deel Mobiliteit van OCF 2.0 dragen we bij
aan een duurzame vorm van mobiliteit met een gevarieerd scala aan mogelijke
oplossingen en maatregelen. Opties met als doel u als lezer op te roepen om
hiermee verder te gaan en samen met ons deze opties tot realiteit te maken!
Veel plezier onderweg of thuis, en samen op naar een duurzaam eindresultaat!
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Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boeken e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

