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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
Voor het hoofdstuk mobiliteit zijn de auteurs uitgegaan van een wenselijke
toekomst in 2035. In dat wenselijke scenario zal mobiliteit vooral minder
problematisch zijn dan nu.
In de inleiding wordt geschetst wat de –veelal grote en moeilijk op te lossen–
problemen zijn van de huidige vormen van mobiliteit. Vervolgens is
geïnventariseerd welke ontwikkelingen er gaande zijn, wat de plannen van
overheden zijn en wat de te verwachten vernieuwingen uit de maatschappij zijn,
voor de nabije toekomst.
Geconcludeerd wordt dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om tot een
leefbare toekomst te komen. 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 sparen. Het was een uitdaging daarbij vormen te
verzamelen en te bedenken die toch betaalbaar kunnen zijn, de individuele
vrijheid niet te veel aantasten en technisch binnen 25 jaar te realiseren zijn.
Aan de hand van de thema’s gedrag, vervoersmiddelen en infrastructuur wordt
een visie gegeven op de mobiliteit zoals die er in 2035 uit kan zien. Deze
toekomstbeelden konden niet wetenschappelijk getoetst worden op hun realisme,
wel hebben de schrijvers zich beperkt tot oplossingen die vanuit de huidige
ontwikkelingen in de techniek goed voorstelbaar zijn.
Het resulterende totaalbeeld is zeer divers van vorm en inhoud, enige
ordening is aangebracht door uit te gaan van het begrip Trias Mobilitae, naar
analogie van de Trias Energetica. Dit houdt in dat op drie vlakken gezocht wordt
naar oplossingen:
• Verminder de vraag naar mobiliteit;
• Ga slim om met huidige vormen van mobiliteit;
• Creëer nieuwe, duurzame, vormen van mobiliteit.
Binnen deze trias is telkens gekeken naar de mogelijkheden van:
• Gedrag;
• Voertuigen;
• Infrastructuur.
Tenslotte is gepoogd alle vormen van verkeer, van Human Powered Vehicles tot
Superheayvy Cargo luchttransport, te land, te water en in de lucht te
behandelen.
Over het algemeen heeft men zich hierbij beperkt tot oplossingen op
Nederlandse schaal, al zullen vele van de aangedragen ideeën ook elders in
enigerlei vorm toepasbaar zijn.
Het team hoopt met deze bijdrage aan OCF 2.0 de lezer te inspireren en uit te
nodigen tot verder denken over en meewerken aan een mooie toekomst!
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English extract
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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Visie op duurzame mobiliteit in 2035
Pathways or the way to go
1. Inleiding
Hoe ziet onze mobiliteit er over vijfentwintig jaar uit?
Een blik in het woordenboek leert ons het volgende:
mo·bi·li·teit de; v het zich verplaatsen; beweeglijkheid (www.vandale.nl).
Dit geeft aan hoe breed de thematiek is van dit onderwerp.
Om het onderwerp concreter te maken en antwoord te geven op deze vragen
heeft de subgroep Mobiliteit ervoor gekozen om de kwesties rondom het thema
en de visie op de toekomst aan de hand van een structuur toe te lichten.
Wij hebben deze structuur de Trias Mobilitae genoemd naar analogie van de Trias
Energetica. Het stelt drie centrale vragen met betrekking tot mobiliteit om dit
onderwerp in de toekomst zo duurzaam mogelijk in te richten.

Verzin
nieuwe,
Beperk de

duurzame,

vraag

manieren van
mobiliteit

Ga slim om
met de huidige
vormen van
mobiliteit

Figuur 1.1: Trias Mobilitae
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1) Beperk de vraag – welke bewegingen zijn noodzakelijk, kunnen we het
aantal van vooral de onduurzame bewegingen verminderen?
2) Ga slim om met huidige vormen van mobiliteit – kunnen we de
huidige vormen van mobiliteit en bewegingen verder optimaliseren,
efficiënter en duurzamer gebruik maken van de hedendaagse
mogelijkheden.
3) Creëer nieuwe, duurzame, manieren van mobiliteit – welke nieuwe
opties zijn er om mobiliteit in te richten, welke creatieve vervoersmiddelen
kunnen aan onze vraag naar bewegingen op duurzame wijze voldoen?
Deze drie hoofdvragen willen we vervolgens analyseren en verder uitdiepen door
te beantwoorden met gebruik van drie subthema’s van mobiliteit. Wij definiëren
drie pijlers die mobiliteit beïnvloeden. Deze zijn:
• gedrag;
• vervoersmiddelen;
• infrastructuur.
‘Gedrag’ heeft betrekking op de vraag hoe mensen omgaan met hun behoefte
aan mobiliteit.. Welke bewegingen zijn noodzakelijk en wenselijk? Hoe willen we
ons 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 zullen ons straks op een duurzame wijze van A naar
B vervoeren? Zijn bestuurders nog noodzakelijk of zal technologie zelf het stuur
overnemen? Helpen deze vervoersmiddelen ons van onze olieverslaving af?
‘Infrastructuur’ behandelt de wegen, sporen en systemen die mensen en
vervoersmiddelen in de gelegenheid moet stellen om bewegingen te kunnen
realiseren. Zijn er alternatieven te bedenken in plaats van meer wegen aan te
leggen? Kan transport een eigen systeem krijgen zodat het geen hinder
ondervindt van de particuliere mobiliteit?
Dit gecombineerde model leidt tot de probleemstelling van de themagroep
Mobiliteit:
'Welke rol spelen gedrag, vervoersmiddelen en infrastructuur in de Trias
Mobilitae en hoe kunnen zij in de komende vijfentwintig jaar bijdragen
aan meer duurzame mobiliteit?'
Dit document zal een scala van antwoorden bieden op de hierboven gestelde
vraagstukken. De lezer zal merken dat soms vanuit de subgroepen verschillende
oplossingen aangedragen worden. De tijd zal het leren welke in 2035
gerealiseerd zijn.
Tenslotte zal er een conclusie gevormd worden en, terug naar het heden,
aanbevelingen voor de toekomst gegeven.
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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? Voordat we naar de toekomst kijken, kijken we in deze
inleiding eerst kort naar verleden en heden van mobiliteitsgedrag. Daarna
bekijken we mobiliteitsgedrag naar aanleiding van de vragen in het Trias
Mobilitae model.
Tot 1850 waren lopen en paard-en-wagen de enige vormen van mobiliteit. 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 opkomst van de auto na 1950, radio en TV en later
het vliegtuig, veranderde de samenleving. Werken en wonen kon waar men
wilde. De wereld werd bereikbaar.
De keuze van de vorm van mobiliteit hangt sterk samen met andere keuzes die
mensen maken en met de toenemende welvaart en technische ontwikkelingen.
Met name de keuzes in het wonen, werken, recreëren en zorgen spelen een rol.
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 moet vaker verder worden gereisd. Wat samenhangt 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 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.
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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.
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 en de reclame daarin spelen een grote rol in de beleving
mobiliteit. 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)

Figuur 2.1: Verkenning mobiliteit en bereikbaarheid 2011-2015
Francke, J. et al. (2010).
2.2.

Probleemstelling

Veel mobiliteitsgedrag is automatisch, sociaal bepaald gedrag. Eenmaal gekozen
zal dit niet gemakkelijk veranderen als de omstandigheden gelijk blijven.
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Bij de keuzemomenten voor mobiliteitsvormen spelen zaken als kosten,
gemak, bekendheid met een bepaald vervoermiddel of imago van het
vervoermiddel meer een rol dan overwegingen van duurzaamheid.
De grote vraag in deze is hoe het mobiliteitsgedrag van mensen duurzamer te
maken.
2.3.

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. En
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.
Beperk de vraag naar mobiliteit
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 landen om ons heen veel geïnvesteerd in
wijkwinkelcentra en binnensteden, in plaats van investeringen shopping malls en
weidewinkels. Een andere manier om de vraag naar mobiliteit te beperken is wat
tegenwoordig bekend staat als ‘Het Nieuwe Werken’. Als laatste komt in dit
onderdeel de eShoppingMall aan bod.
In 2035 is de verstedelijking van Nederland zoveel mogelijk gebundeld in
bestaand stedelijk gebied, waardoor er nabijheid van bestemmingen ontstaat. De
huidige ruimte binnen steden wordt optimaal gebruikt, de suburbanisatie wordt
zoveel als mogelijk beperkt. Dit maakt het mogelijk dat de meeste mensen op
relatief korte afstand van hun woning voldoende bestemmingen vinden om in
hun dagelijkse mobiliteitsbehoeften te voorzien (werken, winkelen, zorgen,
recreatie). Wegen en wijken worden zo ingedeeld dat zowel met de fiets als met
de auto makkelijk het OV kan worden bereikt. Ook wordt de infrastructuur van
telecomvoorzieningen zo aangelegd dat thuiswerken wordt gestimuleerd.
Op onderstaande kaart is de ruimtelijke opschaling van de Randstad te zien.
Het stedelijke gebied loopt als een grotere Randstadring vanuit de kustzone, naar
7
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Rotterdam, de Brabantse stedenrij, Nijmegen, Arnhem en via Amersfoort naar
Almere, Amsterdam.
De kortere afstanden die men aflegt worden gemakkelijk lopend, met de (e-)fiets
of met het openbaar vervoer gedaan. Nieuwbouw is in de bestaande stedelijke
gebieden in de nabijheid van OV knooppunten te vinden. Het effect is dat de
bereikbaarheid goed is, bij een groei van de economie en bevolking.

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)).
In het begin van de 21e eeuw nam het parkeren van de auto in woonwijken
steeds grotere vormen aan. Op veel plaatsen kon men gratis de auto voor de
deur parkeren. In 2035 is dat op heel veel plaatsen niet meer mogelijk.
Daarnaast zijn wegen en wijken zo aangelegd dat fietsgebruik en lopen
gestimuleerd worden. Het wegdek en wegontwerp worden aangepast aan de
gewenste snelheid. Daardoor is het autobezit afgenomen. Mensen hebben andere
manieren gevonden om auto-mobiel te zijn; de beschikbaarheid van
automobiliteit is belangrijker dan het autobezit.
Het fiets-parkeren vormde in centrumgebieden en bij OV-knooppunten ook
een knelpunt begin 21e eeuw. In 2035 zijn slimme (deels geautomatiseerde)
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oplossingen gevonden om grote hoeveelheden fietsen te parkeren op een klein
oppervlak.
Het Nieuwe Werken
In de kenniseconomie van 2035 hebben we het werk zoveel als mogelijk
georganiseerd op een manier die in 2010 nog Het Nieuwe Werken heet. Het
houdt in dat werknemers zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze werken en
samenwerken, ondersteunt door de laatste technologie.
Het is eenvoudig om thuis te werken, of om een werkplek in een
verzamelgebouw in je woonplaats te reserveren. 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.

Figuur 2.4: Dit is zo 2010! (bron: www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl,
Het nieuwe werken (2010)).
Aansluitend hierop worden ook de zakelijke overleggen zoveel mogelijk virtueel
gedaan: 3D-conferencing. Het is 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.

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 2010 nog in de kinderschoenen stond als virtueel winkelen in webshops is
in 2035 uitgegroeid tot een volwassen vorm van eShopping. Online shoppen, doe
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.
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Figuur 2.7: De eShoppingMall staat in 2010 nog in de kinderschoenen
(www.virtualeshopping.com (2010))

Ga slim om met het gebruik van mobiliteit
In 2035 zijn mensen eraan gewend om slim om te gaan met hun mobiliteit.
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 alle soorten OV. Geïntegreerde routing systemen
bevorderen verstandig gebruik van de auto. Selectieve openstelling van
infrastructuur dwingt de gebruiker slimme keuzes te maken. Dit in samenhang
met de ritbeprijzing die gemeengoed is geworden.
De mobilitychip heeft autobezit vervangen
In 2035 is het bezitten van (meerdere) voertuigen geen teken van status of
respect meer. Het gaat erom dat men mobiel kan zijn, dat mobiliteit altijd direct
beschikbaar is. Een ‘mobilitychip’ verzorgt de hele mobiliteitsketen.
Die beschikking wordt verkregen door middel van lidmaatschap van een
zogenaamde ‘mobiliteitsorganisatie’. Via een applicatie op de smartphone bestelt
men de mobiliteitsmiddelen die persoon naar de gewenste locatie moet brengen.
De start- en eindlocatie wordt ingegeven en de tijdstippen, vergelijkbaar met een
OV9292 site van vandaag.
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. Iedereen heeft een CO2-quotum in de vorm van
mobiliteitscredits. Hierdoor kiezen mensen 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 CO 2 markt.
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Figuur 2.8: Uitleg van de in 2010 gestarte CO2 markt (www.co2markt.eu/home),
Natuur en Milieu (2010).
Anderzijds wordt de duurzame mobiliteitskeuze ook gestimuleerd door
kostenbesparing en kostendeling en sociale impulsen: 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, doordat de ICT-voorzieningen daadwerkelijk de
beste oplossingen bieden.
De verschillende vervoersmiddelen sluiten in 2035 naadloos op elkaar aan.
Hierdoor beslissen ‘vervoersconsumenten’ makkelijker voor gedeeld bezit van
vervoer, of alleen beschikbaarheid van vervoer, waardoor een optimum kan
worden bereikt in het aantal vervoermiddelen afgemeten naar de
vervoersbehoefte.
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
12
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efficient. The internet has always been good at connecting 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.”
“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.
Besides, “consumer philandering” sounds fun. “Today’s a BMW day,” purrs
Zipcar, “Or is it a Volvo day?””
Bron: The Economist, November 2010

Verzin nieuwe, duurzame manieren van mobiliteit
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.
Transition town
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die de handen inéén slaan. Lokaal
produceren van voedsel en energie, eigen huizen bouwen met lokale materialen.
Door het heft in eigen hand te nemen onstaat wat als een duurzame samenleving
geduid kan worden. Mobiliteit vormt hierin uiteraard een integraal onderdeel.

Figuur 2.9: Transition Town – een voorbeeld, Hopkins, R. (2008/2009)
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Smart Grids: Hoogtechnologisch én decentraal
Een smart grid is in essentie een elektriciteitsnetwerk dat alle aan het netwerk
gekoppelde gebruikers en opwekkers op een intelligente manier aan elkaar
koppelt. 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 benodigd is. 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 2.10: Smart grids, Energieplus (2010)
2.4.

Conclusie

In 2035 zijn er een aantal fundamentele gedragsveranderingen opgetreden die
terug te leiden zijn naar de implementatie van de Trias Mobilitae, deels door
overheid, deels door de markt en deels door de burger/consument. Om de grote
lijnen te schetsen:
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. Een herwaardering van lokaal en korte afstand

14

Samenvatting OCF-themarapport Mobiliteit
tot werk en recreatie leidt tot meer fietsbewegingen, het nieuwe werken en de
eShoppingmall doen het aantal automobiele bewegingen nog verder afnemen.
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. Virtuele mobiliteit gecombineerd met een
zelfvoorzienende lokaliteit en smart grid verminderen het aantal onduurzame
bewegingen.

Vindt nieuwe duurzame manieren van bewegen. Innoveer!
Hoogtechnologische oplossingen op ICT vlak zorgen dat autodelen, efficiënte en
schone mobiliteitskeuze en efficiënt ruimtegebruik gemeengoed worden.
De 21e eeuw is los, technologie complementeert ecologie en brengt een balans in
het vervoerssysteem die het daadwerkelijk veerkrachtig maakt.

3. Vervoersmiddelen
3.1.

Inleiding

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. Omdat de
trekschuit zo goed functioneerde zijn relatief laat de spoorwegen in Nederland
gekomen.
Tijdens het interbellum was er op lokaal niveau de tram die zowel voor het
personenvervoer en 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. Railvervoer voorzag
slecht in voor- en natransport. Openbaar vervoer voldeed niet altijd aan de eisen
van de consument. Voorzieningen werden vaak niet in één keer bereikt of zijn
helemaal niet te bereiken.
Treinen reden op een infrastructuur die niet meer voldeed qua capaciteit en
snelheid. Verschillende treinsoorten, tot en met soms hogesnelheidstreinen, met
allemaal eigen rijkarakteristieken reden op het zelfde stukje rail van en naar de
verschillende knooppunten.
Bussen en trams zorgden voor het voor- en natransport en verbonden in
beperkte mate wijken en regio’s met elkaar. Lage frequenties en gebrekkige
aansluitingen verlengden de reistijd.
De auto en fiets werden de meest dominante vervoersmiddelen. Naast status
en avontuur bracht de auto voornamelijk het ultieme gevoel van vrijheid.
De automobilist kon gemakkelijk naar zijn of haar bestemming. De auto was
niet alleen een vervoersmiddel, maar ook een comfort zone. De auto geeft ook
plezier. Door een hoger modaal inkomen en goedkopere auto’s konden steeds
meer mensen het zich veroorloven om verder van de stad te gaan wonen.
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Door het vlakke landschap kende Nederland ook een echte fietscultuur met een
goed fietspadennetwerk. De fiets was een handig en duurzaam vervoermiddel
voor de korte afstand.
3.2.

Probleemstelling

Vanuit de Trias Mobilitae model kijken we naar de opties:
1) Verminder de vraag naar voertuigen;
2) Organiseer slimmer en efficiënter gebruik van de huidige voertuigen;
3) Creëer duurzame voertuigen.
Een mooi uitgangspunt ligt in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) met PPP als maatgevende principes: People (mensen), Planet (milieu, de
aarde) en Profit (winst, ofwel: wie zal dat betalen?).
People
Mobiliteit is een basisrecht van het individu. Een keuze voor universeel
toegankelijk en vrijwel gratis vervoer komt het people aspect tegemoet.
Daarnaast is in 2035 de leefbaarheid van de bebouwde omgeving enorm
verbeterd met de vervanging van auto’s en parkeerplaatsen door PRT’s (Personal
Rapid Transporters).
Planet
Het gebruik van fossiele brandstoffen bleek niet alleen onwenselijk, maar vooral
ook eindig. Door gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit en waterstof,
rijden PRT’s, rolbanen, MagLev treinen en ander OV zonder uitstoot van
schadelijke stoffen. Voertuigen worden volgens het Cradle-to-Cradle (alles
herbruikbaar) principe gefabriceerd. Daarnaast is veel asfalt omgezet tot groene
zones, wat de leefbaarheid verhoogt en milieukwaliteit verbetert.
Profit
Mobiliteitsverschaffers werken volgens een vrije markt model met abonnementen
en pay-as-you-go systemen. Dit creëerde nieuwe verdienmodellen voor
organisaties die mobiliteit, voertuigen, advies, infrastructuur en technologie
innoverend integreerden. Autofabrikanten moesten zich opnieuw uitvinden om
aan de vraag naar nieuwe mobiliteitsvormen te voldoen. Nieuwe kansen alom,
ook voor de Nederlandse kenniseconomie.
3.3.

Visie

Vervoersmiddelen zijn in 2035 volledig duurzaam door vermindering van de
vraag naar voertuigen, het slimmer en efficiënter gebruiken van
vervoersmiddelen en de ontwikkeling van duurzame mobiliteitsvormen. Dit
betreft zowel personenvervoer als goederentransport.
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Een mindere vraag naar voertuigen is de realiteit in 2035 door een
verregaande ontwikkeling van concepten als Het Nieuwe Werken en virtueel
vergaderen.
Vervoersmiddelen in 2035 zullen nog altijd bestaan, maar in andere en meer
duurzame vormen. Mensen verplaatsen zich meer in groepen terwijl het ook
mogelijk blijft om individueel te bewegen. 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. De crux zit hem in de constante beschikbaarheid
van vervoersmiddelen waar men maar wil. Zowel voor personen als goederen.
Verminder de vraag
Werk
Om voor het werkgerelateerde personenvervoer de mobiliteitsvraag te
verminderen zijn er in 2035grofweg twee oplossingen gekozen:
1) Het bevorderen van wonen/werken in dezelfde plaats
2) Het Nieuwe Werken / virtuele kantoren
Doordat het wonen en werken in dezelfde plaats wordt bevorderd(onder meer
door mensen die in een bepaalde plaats werk hebben, voorrang te verlenen bij
het verkrijgen van een woning, en door het job-swatch systeem, dat mensen
helpt een baan in dezelfde plaats als hun partner te vinden en met
terugkeergarantie uit te proberen), hoeven mensen minder te reizen tussen werk
en huis. Ook wordt het hierdoor voor velen makkelijker om op de (elektrische)
fiets te stappen.
Het Nieuwe Werken is breed ingevoerd, veel werknemers zijn niet langer
gebonden aan één plaats om hun werkzaamheden uit te voeren. Een bijkomend
(sociaal) voordeel is tijdswinst voor de werknemer, die hoeft niet meer een deel
van de dag in een file te staan.
Hobby/Vrije Tijd/Familiebezoek
In de ruimtelijke ordening bestaat in 2035 veel aandacht voor het terugbrengen
van mobiliteit.
1) Nabijheid van sportvoorzieningen/hobbyclubs
2) Nabijheid van culturele voorzieningen
3) Virtualisatie familiebezoek
Er zijn veel kleinschalige sportvoorzieningen in de wijken, multifunctionele
veldjes en sportzalen.
Virtuele musea en concertzalen maken het thuis bijwonen van
muziekuitvoeringen of het vanuit de lui stoel bekijken van een expositie mogelijk.
Familiebezoek op afstand wordt door steeds meer mensen deels vervangen door
virtuele 3D ontmoetingen.
Ook toerisme verloopt in toenemende mate virtueel dank zij geavanceerde
projectietechnieken met zeer realistische sensaties. Geen last meer van koffers
die kwijt raken, kans op enge ziektes, files of vertragingen van vluchten.
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Restaurants komen eten bezorgen van de toeristische bestemming en worden
klimaatkamers passen de huiskamer (energieneutraal) aan het klimaat aan.
Daarnaast staan het Nieuwe Werken en een modulaire inrichting van het
schoolsysteem ook makkelijker spreiding van vakanties toe, waardoor pieken in
de mobiliteit zijn afgezwakt.
Goederentransport
De vraag naar goederen.
De trend van consumeren uit de twintigste eeuw is in hoge mate omgebogen
naar consuminderen. Het genoegen nemen met het beschikken over goederen in
plaats van het bezitten van goederen is een tweede ontwikkeling.
Specialisatie in arbeid
Met de specialisatie in arbeid, is sterk afgenomen doordat veel artikelen thuis of
in locale werkplaatsen computergestuurd geproduceerd worden
Kostprijs van arbeid
De arbeidskosten in de wereld zijn naar elkaar toegegroeid, waardoor de
intercontinentale arbeidsverdeling sterk is afgenomen, het is nauwelijks nog
aantrekkelijk om goederen voor Europa en Amerika in de vroegere lage-lonen
landen te laten maken.
Schaalgrootte voordelen
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, is transport duurder geworden. Het voordeel is dat met deze
doorberekening ook de daadwerkelijke gevolgen (geluidsoverlast, fijnstof,
emissies en dergelijke) structureel verminderd worden en dat de vraag naar
transport (vergeleken bij de situatie van gelijkblijvende transportkosten)
afgenomen is.
Organiseer slimmer en efficiënter gebruik van mobiliteit
Personenvervoer
Niet de auto, maar individuele vervoersmiddelen in combinatie met een
verbeterd openbaar vervoer is norm geworden. Openbaar vervoer is zodanig
ontwikkeld dat iedereen het kan gebruiken en wonen en werken zijn beter
aangesloten op het OV netwerk.
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Individuele vervoersmiddelen
De elektrische fiets, Segway en scootmobiel zijn vertrouwde figuren in het
stadsbeeld geworden. Net als volledige elektrische voertuigen die ook nog een
behoorlijke snelheid halen. Door het combineren van individuele voertuigen met
een verbeterde openbaar vervoer wordt er in het gehele spectrum van afstanden
in de behoefte voorzien.
Openbaar vervoer
De grote stadscentra zijn onderling verbonden door de zeer snelle Maglev treinen
(zweeftreinen). Daartussen worden buitenwijken, dorpen en kleine steden
bediend door de Lange Afstand Regionaal Treinen (LART). De spoorinfrastructuur
is zo dat de voertuigen hun gehele spoorleven op hetzelfde traject rijden.
Hierdoor is een zeer hoge betrouwbaarheid en punctualiteit ontstaan, de
gebruiker neemt het vaker overstappen daarmee voor lief.
Sneltram/lokale tram/metro
In de stad, buitenwijken en dunbevolkte gebieden rijden metro/sneltrams en de
lokale tram. 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 komt. De afstanden tussen de stations zijn
groter. Hierdoor neemt de gemiddelde snelheid toe en men heeft het gevoel dat
men toch meer opschiet.
De gewone tram vormt samen met de benenwagen voor het meest fijnmazige
netwerk. Winkels zijn goed te bereiken in de stadscentra. Er wordt meer gelet op
beleving van comfort in de tram. Ook hier is ruimte voor persoonlijke voertuigen
maar minder. De haltes zijn wat dichter op elkaar dan bij de sneltram en metro.
Al deze vervoersmiddelen zijn anno 2035 stil, comfortabel en betrouwbaar. De
voertuigen hebben geen klasse indeling. Iedere reiziger heeft een eigen comfort
zone. Hij/zij kan werken, socialisen, lezen, slapen, eten. 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 zijn zo ingericht dat er aan de ene kant van het voertuig kan worden
ingestapt en aan de andere kant worden uitgestapt om een goede doorstroming
te krijgen. De voertuigen zijn modulair opgebouwd. Systemen wisselen
informatie uit over hun plaats en status.
De reiziger hoeft geen tijdsmanagement toe te passen dank zij de hoge
frequentie. Mensen blijven langer mobiel en geeft kwaliteit aan het leven.
Invaliden kunnen zonder barrières van alle systemen gebruik maken, al dan niet
met hun eigen voertuig.
Er bestaan nog wegen. Deze worden gebruikt voor vrachtvervoer en voor het
recreatief rijden.
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Wegtransport
Vrachtwagens worden ingezet in langere combinaties zoals bij voorbeeld de
Chameleon Truck, ontworpen door Haishan Deng (www.tuvie.com/thechameleon-truck-concept-for-cargo-transport/). Deze truck kan zijn formaat
aanpassen aan de grootte van de te vervoeren container. Door standaardisering
van dergelijke trucks is een variëteit aan trucks niet meer noodzakelijk.

Figuur 3.1: Tuvie – Chameleon, Tuvie (2010).
Watertransport
Via het waternet worden steden van enige omvang grotendeels bevoorraad.
Grote cargo schepen komen aan in havens als Rotterdam en Antwerpen, waarna
de vracht op “kangeroe” binnenvaartschepen geladen wordt die kleinere schepen
bevatten. Vaart het schip voorbij een stad waar goederen naartoe moeten, dan
lost men het kleinere schip met de benodigde goederen waarna dit schip de stad
in vaart om de goederen op hun bestemming te krijgen.
Luchttransport
In 2035 mogelijk wordt meer en meer in de binnenlanden energiezuinig
luchttransport ingezet. Een voorbeeld is de Super-heavy Cargo UFO
(www.moveoneinc.com/blog/logistics/enthe-superheavy-cargo-ufo-futuretransport-hot-air/) . Een transportmiddel dat valt onder de categorie LigtherThan-Air Crafts (LATs) (www.bizstone.com/2004/11/future-of-air-freight.html) .
Ook worden in combinatie met de vracht wel passagiers vervoerd.
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Figuur 3.2: Skylifter, Duncan Lawson (2010)
Transport Binnensteden
Transport binnen steden is sterk verminderd doordat steden meer
zelfvoorzienend zijn geworden. Door integrale communicatie tussen alle
transportsystemen, leveranciers en klanten is de bezettingsgraad van de
voertuigen constant zeer hoog, waardoor minder voertuigen nodig zijn die
minder kilometers maken.
Creëer duurzame oplossingen
Personenvervoer
Gedeelde Mobiliteit.
In 2035 is bezit van de auto grotendeels verruild voor gebruik van mobiliteit in
brede zin. Niet langer het doorlopend eigendom van een vervoersmiddel staat
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
navigatietechnologie zijn deze wagentjes in staat om mensen zeer nauwkeurig
van A naar B te vervoeren.
Er rijden inmiddels meer dan een miljoen PRT’s in Nederland, miljoenen
mensen hebben hun eigen auto de deur uit gedaan. Dit betekent een enorme
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nieuwe beschikbaarheid aan stedelijke ruimte. Kinderen hebben overal weer
speelplekken buiten!
Het Nieuwe Werken, televergaderen en andere flexibele vormen van en leren
hebben de piekvragen naar vervoer sterk beperkt. Beprijzing speelt een
aanvullende rol, dat wil zeggen, reizen tijdens piekuren is duurder en in daluren
goedkoper. De Smart Mobility werkt als een slimme mobiliteitsconsultant voor de
particulier. Ook wordt er via het abonnement divers geprijsd voor zitting in de
PRT. Wil iemand de vierpersoonswagen alleen tot zijn beschikking hebben, dan
betaalt hij 100% van het tarief, met z’n tweeën wordt het al 50% ieder etc.
Magneetrein of Maglev
De magneettrein of Maglev is superieur gebleken aan de oude
hogesnelheidstrein. Hij trekt veel sneller op, heeft een veel hogere topsnelheid
en veel minder lengte nodig om te stoppen en bedient een redelijk fijnmazig
netwerk van stadskernen en (lucht)havens.
De afgeslankte luchthaven Schiphol is een overstap luchthaven in een schakel
van internationale luchthavens en eind bestemming. De regionale luchthavens
zijn eindbestemmingen.
Elektrische vouwfiets.
De elektrische vouwfiets heeft zich ontpopt als de perfecte schakel tussen huis en
openbaar vervoer, dan wel huis en werk. Verbeterde accu’s hebben de actieradius
sterk vergroot en de snelheid, al dan niet met meetrappen, wordt nog slechts
door wettelijke regels beperkt.
Zij maken in zeer grote getale gebruik van het sterk uitgebreide netwerk van
fietspaden en fietssnelwegen. Inmiddels zijn op zeer veel plaatsen
verhuurlocaties, toegankelijk met de Mobilitychip.
3.4.

Conclusie

Het verduurzamen van vervoersmiddelen heeft bijgedragen aan de drie P’s:
People, Planet en Profit. Deze vervoersvormen hebben de weg geopend voor een
zogenaamd pay-as-you-go systematiek.
Op basis van de Trias Mobilitae kan het volgende geconcludeerd worden op de
drie deelgebieden:
Door het Nieuwe Werken is de vraag naar vervoermiddelen sterk afgenomen.
Er wordt steeds meer lokaal geproduceerd door enerzijds computergestuurde
productie en anderzijds wereldwijde loonegalisatie, hetgeen transport van
goederen drastisch verminderd heeft.
Duurzame oplossingen voor het vervoer zijn onder andere de PRT in met name
stedelijke gebieden. Spreiding van gebruik hiervan geschiedt door middel van
beprijzing. Andere duurzame oplossingen voor personenvervoer zijn de Maglev,
de LART, trams en de elektrische (vouw)fiets. Duurzaam vervoeren van goederen
gebeurt met Chameleon-trucks, kangoeroe schepen voor vrachtvervoer over
water tot in de stad en de Super Heavy Cargo UFO.
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Zowel op het gebied van persoonsvervoer als op het gebied van goederen
transport is het voornaamste doel van vervoer weer voorop komen staan:
verplaatsen van A naar B, meer dan het bezit van een voertuig. Door PRT’s en
beprijzing zijn er minder voertuigen dan in 2010. Dit scheelt niet alleen in de
drukte op de weg, maar ook aan aanzienlijk aantal voorzieningen zoals
parkeerplaatsen. Voor goederen transport worden de verschillende opties (weg,
water, lucht) zorgvuldig afgewogen.

4. Infrastructuur
4.1.

Inleiding

De fysieke infrastructuur moet aansluiten bij ons mobiliteitsgedrag en de onze
vervoersmiddelen. 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 tijdig te werken aan een type
infrastructuur dat past bij duurzame mobiliteit.
Definitie en afbakening
Onder fysieke infrastructuur binnen mobiliteit wordt het volgende verstaan: het
stelsel van wegen, spoorlijnen, vaarwegen, luchthavens en nutsvoorzieningen 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 ons te richten op de fysieke
infrastructuur bestaande onder ander uit wegen, spoorwegen, vaarwegen,
busbanen en fietspaden.. Alhoewel de overige infrastructuren , met name de
ICT-infrastructuur, een steeds meer vitale rol in de samenleving inneemt en
zeker van invloed zijn op de het mobiliteitsvraagstuk bieden deze type
infrastructuren an sich geen mogelijkheden voor het fysiek verplaatsen van
mensen en goederen.
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)
Trends & ontwikkelingen
Om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van de infrastructuur, is het
belangrijk te weten 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.
Zowel Europees als Nederlands beleid anticipeert 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
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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 elektriciteit.
Nederlands beleid
Het kabinet heeft in haar akkoord ambitieuze plannen voor de realisatie van
extra asfalt.
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 streeft men naar
meer herbenutting van afvalstromen die bij de bouw en verbouw van
wegen vrijkomen.
• 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 zoals 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.
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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.

Probleemstelling

De huidige manier van voortbewegen leunt voor zowel personen- als
vrachtvervoer onevenredig zwaar op autoverkeer. Daarnaast heeft de luchtvaart
zich sterk ontwikkeld. Op het gebied van railvervoer wordt een inhaalslag
gemaakt, toch is deze vervoerswijze net als de binnenvaart nog marginaal.
Autoverkeer en luchtvaart zijn nu juist de minst duurzame vormen van
mobiliteit.
De vraag is dan hoe de infrastructuur in het jaar 2035 duurzame mobiliteit
optimaal kan faciliteren.
Ook hier bespreken we de ontwikkelingen van de infrastructuur volgens de
Trias Mobilitae:
● Beperk de vraag naar Infrastructuur
● Maak slim gebruik van bestaande infrastructuur
● Ontwikkel nieuwe duurzame infrastructuur
4.3.

Visie

Beperk het gebruik van bestaande infrastructuur
Het Nieuwe Werken heeft gezorgd voor een grote afname van de behoefte aan
personenvervoer waardoor wegen en spoorlijnen vooral in de spits veel minder
verkeer te verwerken krijgen. In de onderdelen Gedrag en Voertuigen van dit
hoofdstuk hebt U hier al veel over kunnen lezen.
De steeds verder gestegen olieprijs gecombineerd met spits- en
congestieheffingen en CO2-quota hebben dit effect nog versterkt.
De verschuiving van bezit van voertuigen naar de beschikbaarheid ervan, via
de mobiliteitspas heeft geleid tot meer groene ruimte in de steden, ten koste van
parkeerruimte.
De uitbreiding van de infrastructuren voor railvoertuigen en de aanleg van
nieuwe structuren voor gescheiden vracht- en personenvervoer maakten dat het
traditionele hoofdwegennet sterk gereduceerd is, waardoor de planologische
mogelijkheden in met name de Randstad zijn verbeterd.
Ga slim om met de bestaande infrastructuur
Beprijzing
De infrastructuur wordt optimaal benut door een beprijzingssysteem. Nadat de
kilometerheffing in de jaren 10 politiek is afgeserveerd, is met veel succes het
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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. Er wordt gewerkt met zowel beloningen
(korting voor duurzaam reizen, voor reizen in daluren, voor gezamenlijk reizen)
als extra heffingen (spitsverkeer, individuele voertuigen, verbrandingsmotoren)
Hierdoor is het gebruik van de infrastructuur veel efficiënter en gelijkmatiger
geworden, er zijn vrijwel geen files meer en de totale milieubelasting door onze
mobiliteit is geweldig afgenomen.
Ook is er directe feedback: u wil deze snelweg op, dat gaat u zoveel kosten. in
de routeplanners wordt direct een prijs voor de rit gegeven met zuinige
duurzame alternatieven zoals bijvoorbeeld OV of een ander type auto.
In het goederentransport is het inmiddels verplicht de transportcomponent op
de transactiebon zichtbaar te maken waardoor het bewustzijn van de
(milieu-)kosten van transport is toegenomen.
Slimme wegen
Toeritdosering en groene golven zorgen ook in de spits voor een goede
doorstroming.
Als er toch een file dreigt te ontstaan wordt alle verkeer direct geïnformeerd
via de routeplanner in het voertuig.
Er wordt al jaren veel voorlichting gegeven over hoe om te gaan met
filedreiging: anticiperen, op je baan blijven, aanwijzingen volgen etc. Ook werd
het verboden om meer dan één keer van baan te wisselen op de snelweg,
waardoor het verkeersbeeld veel rustiger is geworden en veiliger. De borden U
rijdt te hard, zijn interactief geworden: “U rijdt nog steeds te hard, U met
nummerbord XX-XXX-X rijdt te hard. U reed hier gister ook al te hard”.
Rond de grote havens zijn speciale banen aangelegd voor vrachtverkeer, met
een eigen toe- en afrit. Er zijn enkele super snelwegen aangelegd die de
allerdrukste knooppunten en wegvakken ontlasten.

Figuur 4.3: Instructievoorbeelden er voorkoming van files
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Nieuwe duurzame infrastructuur
De conveyor belt
In enkele nieuwbouwwijken is de rolband centraal element geworden in de
ruimtelijke ordening. Huizen, winkels, werkplaatsen, scholen staan langs een
vertakt stelsel van lopende banden. Vanuit de meeste huizen in die wijken is het
hooguit honderd meter lopen naar de dichtsbijzijnde rolband. Daarmee kan men
met enkele overstappen alle bestemminegn binnen de wijk bereiken en natuurlijk
ook het OV-knooppunt en de PRT stalling.
In overslagcentraen grote bedrijvencomplexen worden de conveyorbelts
eveneens gebruikt, voor transport van zowel goederen als mensen.
Scheiding personen- en goederenvervoer
De vroegere snelwegen met hun menging van vracht- en personenvervoer zijn
en worden nog steeds vervangen door gescheiden nieuwe infrastructuren voor
geautomatiseerd en merendeels ondergronds schoon vrachtvervoer enerzijds en
speciale wegen voor emissievrije automatisch bestuurde personenauto’s
anderzijds.
Vrachtvervoer: MOBEL
Het ondergrondse goederen transportsysteem heeft de volgende eigenschappen:
• Voor een groot deel bevindt het zich onder de grond, met name in de
Randstad.
• 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 alle soorten goederen op of in standaard
transporteenheden.
• De transporteenheid met goederen wordt gerangeerd op een traject dat de
eindbestemming van de betreffende goederen in zijn route heeft.
• Goederen gaan met grote snelheid naar hun bestemming middels
magneetbanen.
• 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.

28

Samenvatting OCF-themarapport Mobiliteit

Figuur 4.4: MOBEL goederentransport (MOBEL 2010)
De aanleg werd begonnen in de gebieden rond Rotterdam en Amsterdam, omdat
bleek dat zelfs de speciale vrachtwagenbanen daar de congestie niet voldoende
konden opheffen.
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 welke een snelheid
kan bereiken van 1800 transporteenheden per minuut.
Geleidelijk is het systeem over grote delen van Europa uitgebreid.

29

Samenvatting OCF-themarapport Mobiliteit
Figuur 4.5 MOBEL goederentransport: detail robot handling (MOBEL, 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 energie voorziening en nuts voorzieningen.
Aan de rand van elke grote stad, industrieterrein, haven, luchthaven en
landgrenzen zijn distributielocaties ingericht. Hier wordt met robots de goederen
die zijn aangekomen doorgezet op transporteenheden die de eindlocaties
bevoorraden.
Het beladen, verladen en ontladen van het systeem gebeurt door robots en
machines. Het systeem kent alle ingecheckte goederen en stuurt, combineert en
volgt ze van afzender tot ontvanger.
Goederen die worden aangeboden om verzonden te worden, worden zogezegd
op de markt gezet. Hoe sneller iemand het door een robot opgehaald en
afgeleverd wil hebben, hoe meer hij of zij betaalt.
Personenvervoer: GEFRA
Zoals het goederentransport, voor zo ver dat over de weg moet gebeuren
omwille van voldoende snelheid en flexibiliteit, via MOBEL gescheiden is, zo is
het merendeel van het personenautovervoer van het hoofdwegennet afgevangen
door een nog steeds uitbreidend systeem GEFRA (zie ook:
www.debomenenhetbos.nl/fjvisser/pag/gefra.html ) van exclusieve wegen voor
emissievrije automatisch bestuurde auto’s, die daar zonder files met hoge
snelheid in compacte “treintjes” vlak achter elkaar rijden. Deze smalle lichte
structuren hebben hierdoor een capaciteit van vele malen die van traditionele
wegstroken. De bestuurder werkt, eet of pauzeert terwijl hij of zij rijdt en hij –of
zijn baas- betaalt graag voor al deze voordelen. Betaling gebeurt via de
mobilitychip per kilometer, al dan niet vermeerderd met energieafname. Accu’s
van elektrische auto’s kunnen tijdens het gebruik opgeladen worden.
De voertuigen die op GEFRA mogen rijden zijn voorzien van twee essentiële
technieken:
1) Zij hebben een emissievrije krachtbron ter beschikking, dan wel zij kunnen
inhaken op een van de krachtsystemen van de structuur: hetzij via een
stroomafnemer elektrische energie afnemen voor hun eigen elektromotor,
dan wel door onder het voertuig bevestigde vaste magneten
voortgetrokken worden door een elektromagnetisch systeem in de weg.
2) Zij hebben een computersysteem aan boord waarmee zij in kunnen loggen
op het systeem, waarna dit 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.
Door de grote voordelen voor de gebruikers is het al snel na de eerste aanleg op
het traject Amsterdam-Schiphol-den Haag-Rotterdam populair geworden. De
eerste gebruikers waren vooral zakelijke rijders, die hiermee profiteerden van
zowel kortere reistijd alsook konden doorwerken onder het rijden. De aanschaf
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van een geschikt voertuig dan wel de ombouw werd snel terug verdiend. De
exclusiviteit gaf de gebruiker daarnaast een hoge status, door deze combinatie
van factoren nam het gebruik snel in omvang toe, wat leidde tot een sterke
uitbreiding van het net over heel Nederland en navolging elders in Europa. Door
de toename van elektrische en waterstofauto’s die GEFRA met zich mee bracht,
is de aanvullende infrastructuur (pompstations, oplaadpunten) hiervoor sterk
ontwikkeld.
Gevolg van deze ontwikkelingen is dat een groot deel van het wagenpark nu
emissievrij is, dan wel kan overschakelen op emissievrije modus. Toen rond 2020
duidelijk werd dat het systeem er zou komen, was dat een belangrijk signaal
voor autofabrikanten om zich nog sterker te richten op de ontwikkeling van
emissievrije auto’s.
Elektrische stadsvoertuigen zoals de PRT’s werden al snel ook voor GEFRA
geschikt gemaakt, wat hun populariteit ook sterk vergroot heeft: wie snel en
individuel wil reizen bestelt tegenwoordig via het mobiliteitssysteem een PRT,
rijdt handmatig tot de GEFRA inlog, laat zich rijden tot dicht bij zijn of haar
bestemming en neemt daar weer de besturing over.
Inmiddels zijn autoverhuurders ook de voordelen gaan inzien, waardoor nu
vrijwel alle huurauto’s systeemgeschikt zijn.
In drukke gebieden, zoals de Randstad, is GEFRA deels ondergronds
aangelegd uit ruimtelijke en visuele overwegingen, deels overhuifd, zodat het
systeem daar ook geen geluid uitstoot naar de omgeving. Hierdoor is het ook
ongevoelig geworden voor weersinvloeden. Er gaan daarom ook stemmen op om
het overal te overhuiven.
Ook is op veel plaatsen GEFRA gecombineerd met MOBEL, door de wegstroken
aan te leggen bovenop de MOBEL-elementen.
Beide systemen konden na een start met (deels Europese)
overheidsfinanciering door private partijen verder ontwikkeld worden, die konden
vertrouwen op voldoende betalende gebruikers.
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Figuur 4.9: infrastructuur voor personenvervoer met MOBEL goederentransport
(MOBEL 2010)
Dank zij beide systemen is het aantal verkeersongevallen drastisch afgenomen
en wordt een grote stap voorwaarts gezet inzake milieu en klimaat. Sinds enkele
jaren haalt Nederland de overeengekomen normen voor CO2 uitstoot.
Naast MOBEL en GEFRA bestaat nog steeds, in sterk afgeslankte vorm, het
oude hoofdwegennet. Het wordt gebruikt door speciaal vrachtvervoer, korte
afstandsvervoer en particuliere rijders die nog geen geschikt voertuig hebben of
bewust kiezen voor handmatig rijden. Deze wegen zijn nu bijna altijd filevrij,
soms bijna leeg, onderhoudskosten zijn hier sterk afgenomen.
Openbaar vervoer
Ook het openbaar vervoer heeft een grote evolutie doorgemaakt.
Naast de MAGLEV, de zweeftrein, waarvoor in de Randstad en aansluitende
gebieden een geheel nieuwe infrastructuur is aangelegd, is veel door
geïnvesteerd in een robuust spoor- en tramwegennet, van hoge snelheidstreinen
tot volautomatische pendelbusjes. Een groot deel van de verschillende openbaar
vervoerssystemen is gemodulariseerd, waardoor het in hoge mate mogelijk
wordt zonder overstappen van deur tot deur te komen:
Modulair Openbaar Vervoer (MOVE)
De basis van dit systeem wordt gevormd door capsules in de vorm van een
zittend persoon met de breedte van twee zitplaatsen. Deze capsules kunnen in
alle geïntegreerde openbaar vervoersstromen in- en uitgeschoven worden. De
passagier kan over de hele rit blijven zitten, desgewenst (tegen extra betaling)
met volledige privacy.
De klant belt of surft naar MOVE4U, bepaalt de comfortklasse (1 e klas met
voldoende bagageruimte voor koffers en tassen) en mate van privacy (alleen of
delen) aan, krijgt kort voor vertrek een SMSje en betaalt met de mobilitychip.
“Op- de afgesproken tijd komt een minibusje voorrijden, met twee 1-persoons
modules en twee 2-persoons. De achterste 2-persoonsmodule is nog leeg, de
klant krijgt toegang met zijn chip. Het busje rijdt 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 het busje gebeurt hetzelfde, en de module schuift van het busje
de metro in. Deur weer dicht en de metro zoeft naar het station.
Aldaar schuift de module op navenante wijze op een gecomputeriseerd
transportwagentje, dat naar een speciale baan langs de trein rolt, vergelijkbaar
met die in het metrostation en laadt de module over op de trein. In meerdere
landen van Europa is dit systeem inmiddels in gevorderde staat van invoering en
het is al mogelijk van bij voorbeeld een buitenwijk van Rotterdam zonder
overstappen naar een vakantiebestemming in een Zwitsers bergdorpje te komen.
Met maximale privacy en 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 is
vanwege het alternatief van het huis tot huis vervoer een stuk grofmaziger
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geworden: Per wijk of buurt maar één halte, per stad dus maar enkele –snellelijnen 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 is beperkt
ruimte gebleven voor “losse”passagiers die voor een goedkoper tarief en zonder
reservering reizen, zonder zekerheid van zitplaatsen.
4.4.

Conclusie

In het tweede decennium van deze eeuw is men in Nederland en aangrenzende
landen in gaan zien dat de mobiliteitsproblamtiek niet met bestaande
infrastructuren op te lossen was. Na flink politiek gesteggel is gekozen voor enkel
ingrijpende innovaties waar geheel nieuwe infrastructuur voor ontwikkeld werd.
Na een publieke start zijn deze structuren (MOBEL, GEFRA, MOVE) verder door
private partijen doorontwikkeld.
Daarnaast zijn talrijke maatregelen ingevoerd om de doorstroming en de
veiligheid op de bestaande structuren te vergroten.
Het Nieuwe Werken en virtuele contactvormen alsook planologische
aanpassingen hebben de behoefte aan mobiliteit soms kunnen verminderen.
Hierdoor wordt de openbare ruimte in Nederland minder belast door de
verkeerstromen, Nederland is schoner en rustiger geworden en de
klimaatdoelstellingen worden sinds kort gehaald en zelfs overtroffen. Dit alles is
mogelijk gebleken zonder dwang op te leggen aan de burgers, door het
faciliteren en ontwikkelen van aantrekkelijke alternatieven die op betaalbare
wijze tegemoet komen aan de behoefte aan vrije, desgewenst individuele
mobiliteit.
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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 Rob, de woeste
jonge ondernemer (toen) 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.
Een 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 haar zelfde mobilitypasje gaat vlot en haar
gisteren via internet bestelde elektrische 1-persoons 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.
Iwan 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 Iwan een stuk
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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 hoorde hij 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 ze daar
immers niet te weten, en hij schept er een heimelijk genoegen in die
geitenbreiers de ogen uit te steken met zijn nieuwe alfa. 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.
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! Jij bent warm, 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 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 geen 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,
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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.”
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.
Rob 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 is hij niet vies van), van daar met de semi-sneltrein 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?) en zal haar zeker vragen hoe het nu zat met de steeds maar
stagnerende ontwikkeling in Groningen en Drenthe.
Fatima en Paula komen samen met een Greenwheel, waar Paula sinds jaar en
dag op geabonneerd was. Ze hadden onderweg van Oirschot via Gilze, waar
Fatima woont, wel even in de file gestaan, voor de Waalbrug, en jaloers
gekeken naar de bijna aaneengesloten stroom snelle voertuigen op de GEFRA
strook in de middenberm. Fatima’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 tsja, Greenwheels 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 kangaroe-schepen 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 Iwan 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. Iwan kijkt rond en bespeut Ayla aan de andere
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kant van het zaaltje. Hij voelt een steek van teleurstelling als zij druk met Rob
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.
Rob 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 omhelst,
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…)

5. Conclusie mobiliteit
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, productie van geluid dat slaapstoornissen veroorzaakt en de
stiltebeleving verstoort, files die tot ergernis en economische schade leiden,
verkeersongevallen die tot veel menselijk leed 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.
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Hoe is dat ideaal bereikt?
Wij hebben gekeken naar de Trias Mobilitae:
1) Beperk de vraag naar mobiliteit
2) Ga slim om met huidige vormen van mobiliteit
3) Creëer nieuwe duurzame manieren van mobiliteit
Daarbinnen kunnen we drie thema’s onderscheiden die van belang zijn inzake
mobiliteit:
● Gedrag
● Vervoersmiddelen
● infrastructuur.
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, televergaderen, 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.
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).
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.
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Vervoer over water kan een belangrijke aanvulling zijn in stedelijke
conglomeraties zowel voor personen- als voor vrachtvervoer, onder meer door
middel van slimme binnenschepen.
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 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.
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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De deelnemers
Arjan de Bakker (ANWB) Milieubioloog en tegenwoordig werkzaam als
programmamanager ‘ Slim Mobiel’ bij de afdeling Algemeen Ledenbelang van de
ANWB. Geeft leiding aan een team van acht mensen op de volgende terreinen:
duurzame mobiliteit, optimale benutting van bestaande infrastructuur, betaalbaarheid
van mobiliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder andere
verantwoordelijk voor de herziening van de ANWB-visie op mobiliteit. Binnen het OCFproject begeleider van de groep ‘Mobiliteit’.
Tjerk Destombes (The New Motion) werd in 1983 geboren en besloot na het
schrijven van een basisschoolwerkstuk over Greenpeace lid te worden van deze club
en zelfs een blauwe maandag Greenpeace-propper te zijn. Later, in zijn studerende
leven, volgde hij vakken bij de master Sustainable Development, besloot hij een
bestuursjaar te doen bij Studentennetwerk voor een duurzame toekomst - Morgen en
er vervolgens te blijven werken als programmacoördinator. Sinds 2010, inmiddels MSc
International Development Studies, is hij werkzaam bij The New Motion, een jong
bedrijf met als doelstelling: het zijn van een ‘mobility service provider’ die een
acceleratie teweeg wil brengen in de introductie van op hernieuwbare energie
gebaseerde elektrische mobiliteit.
Elske van de Fliert is directeur van Zero-e en actief op het gebied van duurzaam
transport. Zij helpt bedrijven en overheden met het succesvol implementeren van
strategieën om hun belasting op het milieu te verminderen. Het gaat hier bij om
gebruik van fossiele brandstoffen, luchtkwaliteit, klimaat, werkomstandigheden en
bijvoorbeeld veiligheid.
Ze is begonnen bij DAF met een project op uitlaatgasnabehandeling en levenscyclus
analyse. Als industrieel ontwerper weet zij tot de kern van problemen te komen en
biedt zij praktische handvatten om deze op te lossen. Ook kan zij goed verschillende
disciplines samenbrengen en samen laten werken.
Wouter van Gessel (Stichting FROM), Amsterdam 1971. Als machinist heb ik kennis
van de spoorwegen. Als automobilist en fietser ken ik de behoefte om vrij te bewegen.
Als vlieger heb ik kennis van de beperkingen die mensen hebben. Als schipper op een
boot weet ik dat varen heel erg leuk is. Als voorzitter en oprichter van de Stichting
Freedom of Mobility gebruik ik mijn kennis om een visie te schrijven over toekomstige
mobiliteit. Deze visie heet “Van een geplande chaos naar een geordende
vanzelfsprekendheid”.
Vera Kamphorst (Ride Here) (36) probeert is haar dagelijks leven zo duurzaam
mogelijk te leven. In haar werkend bestaan is zij freelance producent van
grootschalige publieksevenementen.
Vanuit haar jarenlange ervaring als producent signaleerde zij de
mobiliteitsproblemen bij evenementen. Zij startte daarom het initiatief voor de
evenementenbranche: RIDE HERE RIGHT NOW! – de online carpoolservice voor
evenementen.
Door carpoolen als aantrekkelijke vervoersoptie aan te bieden aan bezoekers van
evenementen stimuleert de Stichting een bewust en efficiënt gebruik van voertuigen.
Hierdoor wordt het aantal vervoerskilometers drastisch verminderd, want de nodige
schadelijke uitstoot voorkomt. En dat maakt het cirkeltje voor haar (passies) weer
rond. Duurzaamheid en evenementen.

Angela van der Kloof (Mobycon) heeft veel ervaring met het initiëren, leiden en
uitvoeren van projecten. Daarbij adviseert zij opdrachtgevers voornamelijk op het
gebied van duurzame mobiliteit en stimuleren van gedragsverandering door educatie,
communicatie en organisatie. Ze heeft een passie voor beweging; zowel voor fysieke
beweging van mensen als voor mentale beweging – jezelf en anderen uitdagen om
dingen te doen die je niet gewend bent, of om dingen anders te doen dan je gewend
bent. De samenhang tussen fysieke en mentale beweging heeft zij leren herkennen in
de periode dat zij actief was in het geven van fietslessen aan volwassen vrouwen uit
alle windstreken.
Jan Korff de Gidts (JKDG)
Wouter van der Laak (Ballast Nedam) is geboren op 6 juni 1978 en woonachtig in
Tilburg. Hij heeft een werktuigbouwkundige achtergrond met energietechniek als
invalshoek. Na de Hogere Technische School heeft hij een Master opleiding gevolgd
aan de Technische Universiteit Eindhoven:Technische Innovatiewetenschappen. Na zijn
afstuderen is hij drie jaar werkzaam geweest bij de Provincie Noord-Brabant als
beleidsmedewerker en bijgedragen aan het beleid t.a.v. alternatieve brandstoffen. In
2008 heeft Wouter ervoor gekozen de uitstap te maken naar het bedrijfsleven en is
reeds werkzaam bij Ballast Nedam IPM (International Product Management). Daar zet
hij zich in voor de ontwikkeling en introductie van projecten op het gebied van
vloeibaar biomethaan voor transportdoeleinden.
Willem Michielsen (Ballast Nedam)
Ron Oei (My-Consultant) Na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de TU
Eindhoven (1983) heeft Ron Oei bij het SIOO de masteropleiding Advanced Change
Methodologies behaald (2006).
Bij Akzo Nobel en Nuon is zijn passie voor duurzaam en maatschappelijk verbonden
ondernemen gewekt. Met zijn adviesbureau My Consultant verbindt hij als inspirator
de passie van medewerkers met de doelstellingen van organisaties via
maatschappelijk verbonden ondernemen, gekoppeld aan een gezond financieel
rendement.
Ron doet aan de Radboud Universiteit een promotie onderzoek naar de drijfveren
van mensen die maatschappelijk verbonden ondernemen.
Ron verplaatst zich met een innovatieve vouwfiets en voor de grote afstanden heeft
hij een chauffeur in een hele lange grote geel/blauwe taxi.
Roelof Reineman (Aker Solutions) Na een opleiding Technische Natuurkunde
begonnen bij een engineering company in de petrochemie en gedurende die tijd een
part time Master gedaan. Tijdens het afstuderen in contact gekomen met de Hytruck,
een Fuel Cell Hybride vrachtwagen en sindsdien geinteresseerd in elektrisch vervoer.
Door middel van zijn online activiteiten in de vorm van blogs, twitter en Facebook
bouwt hij zijn expertise in dit vak gebied verder uit en is met enige regelmaat
betrokken in een adviserende rol op het gebied van elektrisch vervoer en elektrisch
(hybride) voertuigen.
Arjan Rienks (Berenschot)
Jan Willem Rijneveldshoek (Het Denkstation)
Daan Schipper (Athlon Car Lease) (1982) is bedrijfskundige met internationale
oriëntatie, hij woonde ondermeer in Italië, Engeland en China, en begon als
Management Trainee bij ABN AMRO.

In deze tijd ontwikkelde hij een interesse en passie voor duurzaamheid en de
(commerciële) kansen die dit onderwerp biedt. Hij volgde de cursus Duurzaamheid,
Ondernemen en Innovatie onder leiding van Jan Jonker aan de Universiteit Nijmegen
en integreerde MVO bij zijn werkzaamheden bij ABN AMRO.
Na een Sabbatical waarin hij met het OV door Afrika en India reisde, is hij
begonnen binnen de Rabobank Groep bij de afdeling Business Development &
Strategy. Thans werkt hij aan projecten met betrekking tot duurzame mobiliteit bij de
autolease-dochter Athlon.
Johan van der Tas (TEB Engineering) Na de LTS is Johan beroepsmilitair geworden
bij de Koninklijke Marine te Den helder. Hij heeft zich daar gespecialiseerd in de
techniek (elektronica) van de communicatieapparatuur aan boord van schepen en
wallocaties. Op 25 jarige leeftijd is hij als onderofficier eervol met ontslag gegaan.
De jaren erna is Johan van der Tas middels diverse wisselingen van werkgevers en
het doen van diverse opleidingen de richting van bedrijfskunde en management
opgegaan. In 2008 is Johan van der Tas als BU-manager in dienst getreden bij TEB te
Heerhugowaard. Hij geeft nu leiding aan een 20-tal technische mensen en is
eindverantwoordelijk voor de producten en diensten die deze groep mensen leveren.
Dit zijn zowel elektrotechnische als werktuigbouwkundige engineers.
Frits Visser (De bomen en het bos Coaching) Een levensloop met van alles en nog
wat, na mijn 40ste toegroeiend naar psychologie en coaching. Van 1991 tot 2000
werkzaam in eigen praktijk als eerstelijnspsycholoog.
In 2008 is Frits zich gaan bekwamen tot loopbaan- en levensloopcoach. Sinds begin
2009 heb ik mij als zodanig in Groningen gevestigd.
Dit alles heeft in zoverre met Our Common Future te maken, dat uitvinden
natuurlijk gericht is op verbetering van bestaande producten. Maar ook hebben
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen altijd mijn belangstelling gehad en
is plannen maken voor verbetering steeds een soort tweede beroep geweest voor mij.
GEFRA neemt hier een belangrijke plaats in.
Koen van Walsem (Athlon Car Lease) Tijdens mijn studie Business Administration
aan de Rotterdam School of Management besefte ik dat ik geïnteresseerd ben in hoe
ondernemingen zich gedragen in de maatschappij. Vooral het concept “good corporate
citizenship” vind ik een uitdagend fenomeen. Dit omdat ondernemingen van grote
impact zijn op de maatschappij. Dit is dan ook de reden dat ik een Master heb gevolgd
welke ingaat op maatschappelijke vraagstukken waarbij overheden, ondernemingen
en de maatschappij als geheel een belangrijk krachtenveld genereren. Binnen Athlon
houd ik mij bezig met CSR en dan vooral op het gebied van de organisatorische
implementatie van de achterliggende mindset.
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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

