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Excerpt 
 
Stedelijke mobiliteit wordt geanalyseerd vanuit een systeembenadering en met 
het oog op functionaliteit en service. De concepten en vervoerswijzen die in 
2050 vermoedelijk de overhand zullen hebben worden gepresenteerd. De 
innovatie in stedelijke mobiliteit zal vooral komen van een herontwerp van oude 
concepten met hulp van ICT: succes of falen hangt hierbij af van een pakket 
‘zachte’ maatregelen waarbij het gaat om inzicht in het gedrag van de 
betrokken partijen en om een beheer van het systeem dat geïntegreerd, 
efficiënt en dynamisch (real-time) is, en niet zozeer van ‘harde’ fysieke 
infrastructuur of nieuwe vervoermiddelen. Nieuwe energiebronnen voor 
voertuigen betreffen slechts tactische veranderingen; de fysieke en functionele 
aspecten van het met een bepaalde snelheid overbruggen van een bepaalde 
afstand blijven onveranderd. 
 
De onderwerpen die in deze nota aan de orde komen zijn gepresenteerd en 
bediscussieerd tijdens de workshop over ‘De Toekomst van het Vervoer’ die op 2 
december 2009 bij het Europees Parlement is gehouden. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

APM Automatische People Mover 

AMW Accelerating Moving Walkway (snelle loopband) 

<B> Hoogwaardige busdienst, zoals netbus 

(B) Conventionele busdienst 

(b) Buurtbus 

BiCiNg Merk leenfietsen in Barcelona. ‘Bici’ betekent ‘fiets’ in het Spaans 
en in het Catalaans en BCN is de afkorting van de luchthaven van 
Barcelona. 

BLIP Bus Lane with Intermittent Priority (busbaan die ook gebruikt mag 
worden door het andere verkeer, maar waarbij dat wel de 
busbaan moet verlaten wanneer er een bus aankomt), een 
concept ontwikkeld door C. F. Daganzo, UC Berkeley. Verwant aan 
IBL. 

BRT Bus Rapid Transit-systeem (een systeem van busdiensten dat 
sneller en efficiënter werkt dan conventionele busdiensten.) 

Carpoolen Meer inzittenden per auto door passagiers mee te nemen die 
dezelfde afstand moeten afleggen. De passagiers kunnen 
bijvoorbeeld op een speciale carpoolplaats worden opgepikt. 

Autodelen Tijdelijke autohuur per uur, dag, etc., met een geautomatiseerd 
systeem voor het ophalen en terugbrengen van de auto van en 
naar een parkeerplek. Reserveren is mogelijk per telefoon of via 
internet en de autosleutel is een smartcard. In plaats van de 
normale (hoge) vaste en variabele kosten die zijn verbonden aan 
het bezit van een auto die het grootste deel van de tijd niet wordt 
gebruikt, komen alleen (hogere) variabele kosten wanneer de 
auto ook daadwerkelijk  nodig is (op voorwaarde dat de aanbieder 
beschikbaarheid kan garanderen). Autodelen kan voordelig zijn 
voor mensen die jaarlijks minder dan 5 000 km autorijden. 

KBA Kosten-batenanalyse 

CBD Central Business District, het zakencentrum van een stad 

Collectieve of 
deeltaxi 

Taxi met een chauffeur die meerdere afzonderlijke passagiers 
ophaalt en naar hun bestemming brengt (maximaal vier in een 
personenwagen, maximaal negen in een busje, en mogelijk zelfs 
meer in minibussen), actief in zowel ontwikkelings- als 
ontwikkelde landen.  

DART Dial-a-Ride Transit (flexibel vervoer, zoals met een deeltaxi of een 
belbus) 

DRT Demand Responsive Transit (vraaggestuurde vervoerdienst, zoals 
een belbus of deeltaxi) 

EC Europese Commissie 

EIB Europese Investeringsbank 

GPS Global Positioning System (in de toekomst in Europa Galileo) 
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HOV High Occupancy Vehicles (voertuigen met meerdere inzittenden, 
vaak HOV lane, zijnde een carpoolstrook: een strook op de 
snelweg die alleen toegankelijk is voor bussen en personenauto’s 
met drie of meer inzittenden, bedoeld om files te voorkomen.) 

PT Personal Transporter, oftewel een elektrische ‘scooter’ van 
Segway 

IBL Intermittent Bus Lanes (busbanen die ook door ander verkeer 
mogen worden gebruikt, maar die bij nadering van een bus van 
dat andere verkeer worden ontdaan), concept ontwikkeld door J. 
M. Viegas, Lissabon. Verwant aan BLIP. 

ICT Informatie- en communicatietechnologieën 

ICE Internal Combustion Engine (verbrandingsmotor) 

ITS Intelligente vervoerssystemen 

‘ITS’ Information in Transport Systems, een specifiek geval van ITS 
waarvan de ‘intelligentie’ nog moet worden aangetoond. 

IVI Infrastructure to vehicle interaction (interactie tussen de 
weginfrastructuur en het voertuig)  

LRT Light Rail Transit-systeem (lightrailsysteem, zoals dat van de 
sneltram) 

<M> Metro of ondergrondse 

MFD Macroscopisch fundamenteel diagram (van stadsverkeer) 

Netbus Netwerk van BRT’s (opgenomen in een netwerk) in een Europese 
stad 

OESO Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling 

PPP Publiek-privaat partnerschap 

PRT Personal Rapid Transit-systeem 

<R> Forensen- of stoptrein 

R+D+i+d Research, Development, innovation and deployment (onderzoek, 
ontwikkeling, innovatie en gebruik) 

O&O Onderzoek & ontwikkeling 

PMB Persoon met beperkte mobiliteit  

<T> Tram 

TDM Transport Demand Management (mobiliteitsmanagement) 

UITP 

SM 

International Association of Public Transport (Internationale 
Vereniging voor Openbaar Vervoer) 

Stedelijke mobiliteit 

VVI Vehicle to vehicle interaction (interactie tussen voertuigen) 

 6 



De toekomst van het vervoer in stedelijke gebieden 
____________________________________________________________________________________________ 

 

LIJST VAN TABELLEN 

 

Tabel 1 
Nieuwe concepten voor stedelijke mobiliteit. (Bron: Noy, 2001)   11 
 
Tabel 2 
Maatschappelijke kosten van grootsteeds vervoer (in eurocent/reizigerskilometer).  
(Bron: Robusté et al., 2000)         18 

 

LIJST VAN FIGUREN 

 

Figuur 1 
Macroscopisch fundamenteel diagram voor stadsverkeer, waarin de afgelegde 
voertuigkilometers in een bepaalde tijdseenheid (verticale as) wordt afgezet tegen het 
aantal auto’s op straat (horizontale as). (Bron: Daganzo en Geroliminis, 2008) 15 
 
Figuur 2 
Een functionele indeling van vervoersmodaliteiten in steden. (Bron: auteur) 17 
 
Figuur 3 
Het ‘netbus’-concept. (Bron: Robusté, 2009; Daganzo, 2010; Estrada et al., 2010) 29 

 7 



Beleidsondersteunende afdeling B: structuurbeleid en cohesie 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 8 



De toekomst van het vervoer in stedelijke gebieden 
____________________________________________________________________________________________ 

 
“Rond grote wervelingen ontstaan kleine wervelingen, 

die zich voeden met hun snelheid 
en kleine wervelingen krijgen nog kleinere wervelingen, 

tot je uitkomt bij viscositeit.” 
— Lewis Fry Richardson 

 
 

1. VERVOER IN STEDELIJKE GEBIEDEN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 Stedelijke mobiliteit ondergaat een fundamentele verandering (een 
metamorfose) en er is een grondig herontwerp nodig vanuit een 
systeembenadering waarin ook wordt gekeken naar de algehele stadsplanning en 
ICT. 

 Een herwaardering van de straat als een schaars publiek goed in Europese 
steden is aan de orde. 

 De nadruk zou moeten liggen op de belangrijke rol van steden voor 
maatschappelijke integratie in Europa. 

 Maatschappelijke overwegingen leiden tot nieuwe concepten voor stedelijke 
mobiliteit. 

 Duurzame stedelijke mobiliteit omvat zowel het ‘economische’ perspectief 
van de vervoersbedrijven (openbaar vervoer, laden en lossen) als het gedrag 
van de betrokken partijen (reizigers, vervoersbedrijven en het stadsbestuur) en 
de gebruikerswaardering van de dienstverlening. 

 Het openbaar vervoer moet zodanig worden ingericht dat het kan concurreren 
met privévoertuigen wat betreft totale reistijd en kwaliteit (betrouwbaarheid, 
comfort, etc.). 

 Congestieheffingen zetten de tijd die mensen moeten wachten, om in geld 
dat kan worden gebruikt om duurzame mobiliteit te bevorderen. Het optimale 
beleid combineert heffingen met beperkingen. 

 Parkeertarieven vormen een onvolledig substituut voor congestieheffingen. 
Grote parkeerfaciliteiten zouden moeten veranderen van statische, passieve, 
mistroostige ‘pakhuizen’ voor auto’s in proactieve mobiliteitsterminals met 
toegevoegde waarde voor de gebruikers (winkelen, bakken voor e-commerce, 
wasstraten en werkplaatsen, etc.), die bovendien de overgang van autorijden naar 
lopen markeren. 

 Een generiek macroscopisch fundamenteel diagram (MFD) voor stadsverkeer 
biedt de mogelijkheid het drukke verkeer in Europese steden te reguleren en de 
wijze waarop verkeerslichten worden afgestemd en simulatiemodellen worden 
ingericht te veranderen. 

 In steden ingepaste hoogwaardige busdiensten (netbus) zullen in 
netwerken functioneren met een serviceniveau vergelijkbaar met dat van trams. 

 Het gebruik van ICT leidt niet automatisch tot intelligente vervoerssystemen. 
‘Intelligentie’ moet worden gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk onderzoek 
en gerichte innovatie. 
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1.1. Metamorfose van stedelijke mobiliteit 
 
De 21e eeuw wordt de eerste stedelijke eeuw in de geschiedenis en deze verandering leidt 
er, samen met de mogelijkheden geboden door ICT en uitdagingen op maatschappelijk, 
milieu-, energie- en veiligheidsgebied, toe dat er een fundamentele verandering nodig is 
op mobiliteitsgebied. Stadsplanners, vervoersanalisten, politici en gebruikers moeten het 
hele concept van stedelijke mobiliteit opnieuw doordenken, gebruikmakend van een 
systeembenadering en vanuit het perspectief van een grondig herontwerp. 
 
Mobiliteitsstromen (mensen, goederen, informatie en diensten) functioneren in 
economische ruimten. Bij stadsplanning zouden daarom de netwerken van stromen en 
diensten moeten worden gezien als het geraamte van een maatschappelijk project. In 
een discussie van netwerkgericht denken in stads- en regioplanning brengt Gabriel Dupuy 
(2008) het werk van Ildefons Cerdà opnieuw onder de aandacht. Cerdà was de Spaanse 
civiel ingenieur die de uitbreiding van Barcelona in 1859 heeft ontworpen en die in 1867 
het idee van stadsplanning als een ‘sociale wetenschap’ introduceerde. Dupuy bekritiseert 
de statische visie inherent in algemene stadsplannen. De interzonale 
mobiliteitsmodellen zoals ze in de late jaren vijftig zijn ontwikkeld moeten ook grondig 
worden herzien. Weliswaar is met de snelle computers en de real-time gegevens van de 
hedendaagse ICT ‘microsimulatie in real time’ mogelijk, maar vaak wordt hiermee slechts 
dezelfde verouderde zienswijze in een nieuw jasje gestoken. 
 
Steden zijn gegroeid (suburbanisatie) dankzij de economische voordelen van 
agglomeratie en nabijheid (Thisse, 2009), die verband houden met mobiliteitssnelheid. 
Steden hebben gekozen voor snelle vervoersopties waar ze vervolgens bijna aan 
onderdoor zijn gegaan vanwege een wanorde aan doelen en middelen. Ook 
langeafstandsopties hebben zich in steden aangediend en moeten, nu ze in het kader van 
reizen van deur tot deur een factor vormen om rekening mee te houden, worden ingepast. 
Europese steden zijn van oudsher niet berekend op grote hoeveelheden auto’s en 
vrachtwagens (met hun parkeerbehoeften en hun spitsgedrag), maar hebben daar nu wel 
mee te maken. 
 
Verschillende trends zullen de toekomst van de stedelijke mobiliteit in Europa mede vorm 
geven. Deze trends zijn onmiskenbaar en kunnen dus niet politiek worden genegeerd:  

 mensen willen de straat terug als een vorm van openbare ruimte die deel 
uitmaakt van de natuurlijke leefomgeving van stedelijke ecosystemen; 

 gebruikers van verschillende vervoersmodaliteiten zijn zodanig verspreid dat 
bepaalde inefficiënte vervoersmodaliteiten (inefficiënt wat betreft ruimtebeslag, 
milieukosten of veiligheid) in Europese steden worden gehandhaafd; 

 wanneer de prioriteiten met betrekking tot reizigersstromen 
democratischer zouden worden bepaald zou dat gevolgen (kunnen) hebben 
voor de impliciete hiërarchie waarin auto’s een voorkeursbehandeling genieten, 
waardoor ze in vergelijking met andere vervoersmodaliteiten (per 
reizigerskilometer) meer tijd en ruimte toegewezen krijgen; 

 het is nodig een efficiënt OV-systeem te stimuleren dat zo goed met de 
auto kan concurreren op het gebied van tijd, kosten en kwaliteit dat het vanzelf 
de overhand krijgt; 

 waardering van, en verrijking met, diversiteit en minderheden is essentieel; 
 steden zouden moeten worden gezien als een maatschappelijk 

integratieproject. 
 

 10 



De toekomst van het vervoer in stedelijke gebieden 
____________________________________________________________________________________________ 

Duurzame mobiliteit zou een aantal basisbeginselen moeten eerbiedigen die in het verlengde 
liggen van de waarden van een ‘geciviliseerde’ samenleving:  
 

- diversiteit, 
- tolerantie, 
- coëxistentie, 
- verwijdering van obstakels, 
- respect voor en positieve discriminatie van maatschappelijke minderheden, 
- welzijn, 
- informatiemaatschappij, 
- recht op toegankelijkheid, 
- sociale rechtvaardigheid en cohesie, etc.  

 
Het gaat hier kortom om de samenleving van de mensen. Een lacune in de analyse van 
het begrip van de behoeften van een stad wordt vergroot door beperkingen in bestaande 
wetgeving en het gebrek aan ‘echte’ planning1. Tabel 1 toont de transformatie die 
plaatsvindt op het gebied van stedelijke mobiliteit.  
 
 

Tabel 1:   Nieuwe concepten voor stedelijke mobiliteit 

Oude concepten Nieuwe concepten 
Functionaliteit Duurzaamheid 
Diffuse stad (suburbanisatie) Compacte stad 
Gespecialiseerd grondgebruik Multifunctionele stad 
Directe exploitatiekosten Ecologisch boekhouden 
Forensverkeer Wolkvormige mobiliteitsstructuur 
Noodzakelijke (huishoudelijke) 
mobiliteit 

Dagelijkse mobiliteit 

Vervoersbeleid Mobiliteitsbeleid en recht op 
toegankelijkheid 

Lange afstand Nabijheid 
Gebruik van straten in lengterichting Gebruik overdwars 

Bron: Noy, 2001 
 
Bepaalde hoofdbeginselen van duurzame stadsontwikkeling, zoals integratie van 
grondgebruik en minimale bebouwingsdichtheid, zorgen ervoor dat er een kritische 
massa mobiliteitsvraag wordt bereikt (hetgeen een goed aanbod aan openbaar vervoer 
bevordert), en bevorderen daarnaast tevens terughoudendheid in een lokale omgeving die 
tot stand kan worden gebracht met behulp van ecomobiliteit en verkeersremmende 
maatregelen. 
 
Voor elke relevante stedelijke activiteit zou er een bijbehorend duurzamemobiliteitsplan 
moeten zijn. Het is moeilijk om activiteiten te doorgronden die een hoge mobiliteit genereren 
zonder een bijbehorend Transportation Demand Management (TDM)-beleid. De 
Mobiliteitswet (2003) en het Besluit gegenereerde mobiliteit (2006) van de Catalaanse 
regering in Spanje zijn voorbeelden van wetgeving die goede werkwijzen in het plannen, 
ontwerpen en invoeren van betere mobiliteitsoplossingen in steden afdwingt en als zodanig 
voorbeelden van pogingen om de ‘missing link’ tussen mobiliteit en urbanisme te 
verschaffen. 
 
                                          
1  Plannen is een rationeel, op het maken van beslissingen gericht proces, dat begint met een analyse van 

het systeem (en inzicht in het gedrag ervan), en waarin middelen efficiënt worden toegewezen in 
overeenstemming met een of meer doelstellingen. In een goed planningsproces worden alternatieve 
manieren om aan de doelstellingen te voldoen op systematische wijze gegenereerd en geëvalueerd. 
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Om praktisch haalbaar te zijn en succesvol te kunnen worden uitgevoerd, moet duurzame 
stedelijke mobiliteit zowel het ‘economische’ perspectief van de vervoersbedrijven 
(openbaar vervoer, laden en lossen) omvatten als het gedrag van de betrokken partijen 
(reizigers, vervoersbedrijven en het stadsbestuur) en de gebruikerswaardering van de 
dienstverlening. 
 
Openbaar vervoer moet niet langer een ‘inferieur goed’2 zijn en moet daarom kunnen 
concurreren met vervoer met de eigen auto wat betreft totale reistijd en kwaliteit 
(betrouwbaarheid, comfort, etc.). De factor kwaliteit zou zelfs wel eens cruciaal kunnen zijn 
voor het voortbestaan van stedelijk openbaar vervoer in Europa: sommige investeringen in 
stedelijke spoorsystemen (tram, metro, lightrail) kunnen worden gerechtvaardigd puur op 
basis van strategische argumenten of met een verwijzing naar de kwaliteit van leven, in 
plaats van hun vervoersfunctie, waarvoor een kosten-batenanalyse gegeven moet worden. 
 
Maar hoewel we ons bewust zijn van de noodzaak van een systematische, alomvattende 
benadering, plannen we nog steeds sector voor sector: openbaar vervoer aan de ene 
kant, autoverkeer aan de andere, waarbij de ‘restjes’ voor andere vervoersmodaliteiten als 
marginaal worden behandeld, ondanks het feit dat in veel Europese steden circa een derde 
van de trips van meer dan vijf minuten te voet worden gemaakt.  
 
Wanneer de straat wordt gezien als een schaars publiek goed, houdt dat een 
democratisering in. Met de huidige massale autostromen wordt het ‘recht’ om auto’s op 
straat te parkeren of zelfs om daar enige tijd straatruimte voor te ‘huren’ aanvechtbaar. 
Waarom zouden publieke straten worden ‘verhuurd’ of zelf gratis beschikbaar worden gesteld 
ten behoeve van grote privéobjecten als auto’s, terwijl iedereen snapt dat ze niet kunnen 
worden gebruikt voor andere grote privéobjecten (zoals meubilair, tenten, etc.). We kunnen 
zelfs de vraag stellen of iemand (een bewoner) wel het ‘recht’ zou moeten hebben een eigen 
auto aan te schaffen in een stad zonder eerst te hebben gezorgd voor een parkeerplek (in de 
centra van sommige Europese steden mogen bij nieuwe appartementsgebouwen geen 
parkeerplaatsen worden aangelegd om er zo voor te zorgen dat de bewoners ervan gebruik 
zullen maken van het openbaar vervoer of anders zeer hoge parkeertarieven moeten betalen). 
 
Burgers hebben recht op toegang tot diensten (voedsel, gezondheid, onderwijs, 
vrijetijdsbesteding, etc.) en banenmarkten. Volgens een rationele welzijnsopvatting is het 
billijk iedereen een minimale mobiliteitskwaliteit te garanderen, maar is het niet realistisch om 
zeer hoogwaardige diensten gratis ter beschikking te stellen, of om ze met veel subsidiegeld 
in stand te houden. 
 
Subsidies voor stedelijk openbaar vervoer kunnen micro-economisch worden 
gerechtvaardigd: de marginale kosten (de kosten voor het vervoer van één extra passagier 
per bus, tram of metro) zijn lager dan de gemiddelde kosten. Het sociale optimum is een 
evenwichtspunt waarin de vraag hoog is en op basis van marginale kosten wordt beprijsd: de 
totale opbrengsten zijn dan niet voldoende om de exploitatiekosten (overeenkomend met de 
gemiddelde kosten) te dekken. Het sociale optimum betekent dus dat er veel vraag is, maar 
dat er onder de gemiddelde kosten wordt gewerkt en er dus een subsidiebedrag nodig is dat 
gelijk is aan de vraag vermenigvuldigd met het verschil tussen de gemiddelde en de 
marginale kosten. 
 
Bij autoverkeer is het precies andersom: de gemiddelde kosten zijn lager dan de marginale 
(maatschappelijke) kosten (beide nemen parabolisch toe met de vraag), hetgeen ertoe leidt 
                                          
2  Een inferieur goed is een goed waarvan de consument minder gaat kopen als zijn inkomen stijgt. In 

leerboeken economie worden als voorbeelden van inferieure goederen gegeven: aardappels als onderdeel 
van het dagelijkse dieet, tweedehandskleding en het openbaar vervoer. Inferieure vervoerswijzen zijn 
meestal duurzamer. 
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dat er meer reizigers op straat zijn dan het sociale optimum aangeeft. De externe 
effecten van autoverkeer (vervuiling en klimaatverandering, geluidsoverlast, 
energieconsumptie, in beslag genomen stedelijke ruimte, ongevallen, etc.) moeten worden 
geïnternaliseerd om op een optimum uit te komen (waar de marginale voordelen gelijk zijn 
aan de marginale kosten). 
 
Econoom Arthur C. Pigou stelde in 1912, als middel om het sociale optimum te bereiken, 
voor om een economische belasting in te voeren op de gemiddelde (door de gebruiker 
ervaren) kosten zodat de som overeen zou komen met de hogere marginale 
(maatschappelijke) kosten. Met behulp van deze regulerende of Pigoubelasting worden 
alle kosten zichtbaar en zorgen de beslissingen van individuele gebruikers weer voor een 
totale marktuitkomst die optimaal is vanuit maatschappelijk oogpunt. De (vaste) 
congestieheffing in Londen is een vereenvoudigde versie van de Pigoubelasting die ervoor 
heeft gezorgd dat de algehele mobiliteit in het centrum van Londen efficiënt is, 
niettegenstaande de hoge kosten van de technologie die nodig is om het systeem te laten 
werken (camera’s die kentekenplaten lezen).  
 
Congestie is een extern effect van beslissingen om met de auto te reizen, omdat elke 
autorit zorgt voor vertragingen voor anderen. Deze vertragingen zijn zichtbaar als 
congestie. Vanzelfsprekend hangen deze gevolgen voor derden ook af van de reeds 
aanwezige verkeersdrukte en lopen ze daarmee van nul in de rustige uren tot zeer hoge 
waarden in de spits. William S. Vickrey ontving in 1996 de Nobelprijs voor de Economie 
voor zijn werk waarin hij aantoonde dat congestieheffingen (een vorm van ‘value pricing’) 
goed zijn voor de samenleving. Het grootste voordeel is dat congestieheffingen de tijd 
die mensen moeten wachten omzetten in geld (Vickrey, 1969): tijd die wordt verspild 
in het verkeer is een maatschappelijk verlies; het geld afkomstig van 
congestieveroorzakers kan worden geïnvesteerd in mobiliteit met sociale of ecologische 
doelstellingen (of in het onderhoud van bestaande mobiliteitsdiensten). 
 
Beprijzing is niet de enige manier om de vraag te reguleren. In sommige landen, zoals 
Colombia, zijn bepaalde straten alleen maar toegankelijk op bepaalde dagen van de week 
en met een toegestane kentekenplaat (pico y placa, wat staat voor ‘spits en plaat’). 
Aangetoond is (Daganzo, 1995) dat het optimale beleid bestaat uit een combinatie 
van extra kosten en beperkingen. 
 
Beprijzing kan leiden tot sociale ongelijkheid voor de eigen behoeften (vanwege 
een gebrek aan alternatieven in het stedelijke gebied of de afwezigheid van betaalbaar 
openbaar vervoer) of voor inwoners met minder koopkracht. De lokale overheid zou zich 
hard moeten maken voor de mobiliteitsrechten van deze mensen met behulp van openbaar 
vervoer, alternatieve routes die goedkoper zijn (maar wellicht een langere reistijd met zich 
meebrengen) of kortingsregelingen. We moeten echter niet vergeten dat autobezit alleen 
mogelijk is voor mensen met een bepaald inkomensniveau, zodat congestieheffingen 
normaal gesproken niet leiden tot extra ontberingen voor de sociaal zwaksten3 en 
wanneer de opbrengsten worden gebruikt om de mobiliteit te verbeteren zullen de sociaal 
zwakkeren er zelfs van profiteren. 
 
Doordat auto’s veel ruimte innemen en slechts weinig inzittenden hebben (gemiddeld 1,1 
per auto tijdens de spits en 1,3 daarbuiten) en algemeen worden gebruikt, veroorzaken ze 
niet enkel congestie, maar genereren ze ook een grote vraag naar parkeerruimte (op de 
plaats van vertrek en op de bestemming). De mobiliteit per auto kan gedeeltelijk 
worden beïnvloed door middel van parkeerbeheer: ondergrondse 

                                          
3  In een stad met goed openbaar vervoer. Dit gaat mogelijk niet op in landelijke streken of andere gebieden 

met een geringe bevolkingsdichtheid, maar daar treedt niet zo snel congestie op. 
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parkeergelegenheden of parkeergelegenheden in een gebouw, parkeeromzet, 
parkeertarieven voor alle straten in een stad, een beleid voor parkeertarieven en -omzet in 
centraal gelegen wijken, ‘value pricing’ voor parkeren, etc.  
 
Grote parkeerfaciliteiten zouden moeten veranderen van statische, passieve, mistroostige 
‘pakhuizen’ voor auto’s in proactieve mobiliteitsterminals met toegevoegde waarde 
voor de gebruikers (winkelen, bakken voor e-commerce, wasstraten en werkplaatsen, etc.) 
die bovendien de overgang van autorijden naar lopen markeren. 
 
Parkeertarieven vormen een onvolledig substituut voor congestieheffingen. Het 
duurt al snel een hele generatie voordat zich op het vlak van persoonlijke mobiliteit4 een 
‘betaalcultuur’ weet te wortelen. Iedere nieuwe vorm van betaald parkeren (parkeermeters) 
moet goed worden besproken, begrepen, gepland en overeengekomen.  
 
De ‘tirannie’ van de auto zal in de meeste Europese steden aan banden worden gelegd, maar 
het zou naïef zijn (‘struisvogelpolitiek’) om niet te willen inzien welke ‘subjectieve waarden’ 
(vrijheid, persoonlijkheid, status, etc.) ze hebben en welke positieve rol ze spelen in gebieden 
met een geringe mobiliteitsvraag (versterkt door gedeelde voertuigen en voertuigen die rijden 
op elektrische of duurzame energie). Mede daarom zijn maatregelen om de ‘lagere 
vervoersmodaliteiten’ (lopen, fietsen, OV) te stimuleren onvolledig zonder 
maatregelen om het autogebruik te beperken.  
 
Niet-lineaire gemiddelde en marginale kosten voor autogebruik betekenen dat uitbreiding van 
een wegennetwerk om congestie tegen te gaan vaak niet alleen ineffectief is, maar zelfs 
contraproductief (Mogridge-paradox). Toegepast op stedelijke mobiliteit betekent dit dat 
verbetering van de wegeninfrastructuur ertoe leidt dat iedereen in de stad erop achteruitgaat, 
met inbegrip van de automobilisten voor wie de investering is gedaan. 
 
De snelheid en efficiëntie van verkeersstromen in door verkeersopstoppingen geplaagde 
stedelijke gebieden is verre van wetenschappelijk begrepen. De ‘Braess-paradox’ (“het 
toevoegen van extra capaciteit aan een netwerk waarin de auto’s individueel hun route 
kiezen, kan in sommige gevallen leiden tot een afname van de algehele prestatie van het 
netwerk”) en de jongste bevindingen van Daganzo en Geroliminis (2008) wijzen uit hoe 
lastig het is om netwerken van wachtrijen te beheren. Figuur 1 toont een zeer belangrijk 
resultaat: het bestaan van een generiek macroscopisch fundamenteel diagram 
(MFD) voor stadsverkeer waarmee het mogelijk wordt om conceptueel te switchen van 
“congestie is nodig om de verkeersvraag te reguleren” naar “er is geen excuus om een stad 
vol opstoppingen te laten staan”. Dit resultaat zal in de komende 20 jaar leiden tot een 
ingrijpende verandering van de wijze waarop verkeerslichten worden afgestemd 
en microsimulatiemodellen worden ingericht 5. 
 

                                          
4  Madrid heeft in 2008 bijvoorbeeld op grote schaal betaald parkeren geïntroduceerd, hetgeen op grote 

weerstand stuit bij de inwoners van de stad, die nog geen cultuur hebben ontwikkeld waarin het normaal is 
om te betalen om te kunnen parkeren; de ervaring van Barcelona leert dat er twee tot drie decennia (een 
generatie) overheen gaan aleer een dergelijke ‘sociale cultuur’ er wel is. 

5  Verkeerslichten worden momenteel gecoördineerd op basis van een continue autostroom (waarbij een 
balans wordt gezocht met de stromen voetgangers en OV-reizigers); in de toekomst wordt hierbij ook de 
opeenhoping van voertuigen in een zone betrokken. In simulatiemodellen wordt nog steeds 
gebruikgemaakt van een hydraulische metafoor van verkeersstromen, terwijl in steden overgegaan zou 
moeten worden op ‘cell transmission’-modellen voor wachtrijen. 
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Figuur 1:  Macroscopisch fundamenteel diagram voor stadsverkeer, waarin de 
afgelegde voertuigkilometers in een bepaalde tijdseenheid (verticale 
as) wordt afgezet tegen het aantal auto’s op straat (horizontale as). 

 
 

 
 

Bron: Daganzo en Geroliminis (2008). 
 
ICT zal zorgen voor een enorme hoeveelheid real-time informatie afkomstig van 
goedkope, betrouwbare sensoren (camera’s, parkeerplaatsdetectoren, 
verkeerslusdetectoren, gps en Galileo, Bluetooth in mobiele telefoons, etc.), maar voor 
werkelijk intelligente vervoerssystemen (ITS) zal er nog wel de nodige ‘intelligentie’ 
moeten worden ontwikkeld (wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en innovatie).  
 
Naast onderzoek en innovatie moeten ook de benodigde scholing op het gebied van 
stedelijke mobiliteit op alle beroepsniveaus (bedrijfsleven en lokale overheid) en op 
maatschappelijk bewustzijn gerichte voorlichting (onder meer van de media en de 
politiek) genoemd worden. Wat voor investeringen er ook zijn gedaan in de verschillende 
EU-kaderprogramma's voor onderzoek, de resultaten zijn niet kostenefficiënt gebleken. Er 
is nog steeds grote behoefte aan veel fundamenteel en toegepast onderzoek6 (in 
plaats van compilaties van beschrijvingen van bestaande praktijken en welbekende feiten) 
en aan samenwerking tussen lokale overheden, bedrijven en universiteiten7. Stedelijke 
mobiliteit kan de gordiaanse knoop zijn voor duurzame ontwikkeling en groei in 
Europa in de toekomst, maar stedelijke mobiliteit kan ook het platform zijn voor 
kruisbestuiving via interdisciplinair onderzoek.  

1.2. Kosten en efficiëntie 
 
Stedelijke mobiliteit kan vanuit veel verschillende perspectieven worden bekeken, maar wij 
zullen het functionele perspectief hanteren, aangezien dat het belangrijkste is 
wanneer het gaat om het overwinnen van tijden en afstanden.  
 

                                          
6  Veel ‘onderzoeksprojecten’ van de EU zijn slechts compilaties van een onderwerp of casestudies die worden 

gepresenteerd als werkpakketten die in het kader van consultancy zijn ontwikkeld. In EU-
onderzoeksprojecten op het gebied van vervoer wordt bijzonder weinig echt onderzoek gedaan en wat er 
wel wordt gedaan maakt niet veel kans om in peer-reviewed tijdschriften te worden gepubliceerd. 
Sommige ‘productgerichte’ ontwikkelingen zijn mogelijk succesvoller of worden simpelweg onpraktisch 
(zoals diverse modelleerprojecten, waarvan er nog sommige lopen). 

7  Onderzoek en innovatie op vervoersgebied zou moeten plaatsvinden aan universiteiten en moeten worden 
aangeboden aan bedrijven en overheden, die op hun beurt wat terug zouden moeten doen: grote 
ondernemingen en instellingen zouden een O&O-afdeling moeten hebben die promovendi in dienst hebben 
en voortdurend in contact staan en samenwerken met universiteiten. Een scenario voor de middellange 
termijn is dat onderzoek en innovatie op het gebied van mobiliteit wordt uitgevoerd door universiteiten en 
onderzoekscentra, bedrijven (vervoersbedrijven), instellingen en zelfs gebruikers (individueel of verenigd in 
een consumentenorganisatie). 
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Vanuit dit functionele perspectief wordt veel beleid verklaard aan de hand van 
drempelwaarden voor basale prestatievariabelen als stromen, optrek- en remgedrag, 
manoeuvreerbaarheid, bezettingsgraad, gebruikte straatruimte, snelheden, energie (een 
functie van vervoerde massa en snelheid), enzovoorts. Zo zijn alleen beperkte stromen met 
verschillende snelheden (een verschil van ten minste 10 km/u) zonder grote 
veiligheidsrisico’s in dezelfde ruimte te combineren. Motorrijders hebben een voordeel 
vanwege hun grotere manoeuvreerbaarheid, hogere snelheid en kleiner ruimtebeslag: ze 
kunnen bij opstoppingen langs de auto’s rijden door voorzichtig tussen de rijbanen door te 
rijden en ze kunnen gebruikmaken van de busbaan zonder dat ze deze daarmee minder 
nuttig maken; in sommige steden wordt dit expliciet toegestaan en in andere oogluikend8. 
Taxi’s mogen meestal ook gebruikmaken van busbanen, maar het komt steeds vaker voor 
dat er zoveel taxi’s op rijden dat ze de bussen het doorrijden belemmeren, waarmee de 
busbaan zijn functie niet meer vervult. 
 
Minder relevant vanuit functioneel perspectief, maar toch de moeite van het 
overdenken waard, is het energiegebruik. We moeten kijken naar de maatschappelijke 
efficiëntie, rekening houdend met hoe de energie van de verschillende vervoersmodaliteiten 
wordt opgewekt, de externe effecten ervan, etc. Lopen is de vervoerswijze met het 
grootste evacuatievermogen (gemeten in personen per minuut) bij kleine afstanden (er 
gaan geen vaste hoeveelheden tijd verloren met ‘wachten’ en ‘instappen’), maar is 
langzaam: de maatschappelijke kosten per eenheid (euro’s/reizigerskilometer) zijn hoog 
vanwege de tijd die nodig is om een afstand af te leggen (eventuele gezondheidsvoordelen 
ten gevolge van de lichaamsbeweging e.d. buiten beschouwing gelaten).  
 
De meest energie-efficiënte stedelijke vervoerswijze (gemeten in 
euro’s/reizigerskilometer) is fietsen. Voor middellange afstanden van deur tot deur 
in een stad winnen motorfietsen het meestal, terwijl fietsen voor kleinere 
afstanden het best zijn. Veel steden houden de maatschappelijke winst- en 
verliesrekening van stedelijke mobiliteit bij (zie bijvoorbeeld voor Barcelona Robusté 
et al., 2000).  
 
Ongeveer een derde van het stedelijk vervoer in Europese steden vindt lopend 
plaats (wandelingen van meer dan vijf minuten), maar de voetpaden worden ook voor 
allerlei andere zaken gebruikt (stadsmeubilair, bewegwijzering, groen, straatverlichting, 
parkeerruimte voor (motor)fietsen, kiosken, terrassen, etc.) waardoor het ‘muureffect’ 
groter wordt (een veilige afstand tot het gevelfront) en de ‘effectieve wandelbreedte’ 
onvoldoende is om voetgangers een goede doorstroming te kunnen garanderen. 

                                          
8  De algemene regel vanuit systeemoogpunt is: “een algemene categorie voertuigen kan op de busbaan 

worden toegelaten indien alle voertuigen uit die categorie die de busbaan willen gebruiken, dat veilig 
kunnen doen zonder daarbij de bussen vertraging te laten oplopen.” Op basis van deze regel kunnen 
gewone motorfietsen op de busbaan worden toegelaten indien zij deze voorzichtig op- en afrijden. Wanneer 
een bus moet remmen vanwege een voertuig op de busbaan, zou dit voertuig moeten worden bekeurd op 
basis van beelden van een door de buschauffeur geactiveerde camera.  
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Figuur 2:   Een functionele indeling van vervoersmodaliteiten in steden 
 
Figuur 2 geeft een overzicht van de meeste vervoersmodaliteiten waar momenteel in 
Europese steden van gebruik wordt gemaakt, inclusief functionele variabelen als de 
breedte van het voertuig en of het voertuig zich afgescheiden van andere 
voertuigcategorieën beweegt dan wel de weg deelt met andere voertuigen of 
weggebruikers. 
 
 

-Niet-gemotoriseerd (energie geleverd door het menselijk lichaam; lage 
snelheden <10 km/u) 
    -Lopen 
    -Op wielen 
          - Step 
          - Rolschaatsen 
          - Skateboard 
          - Fiets 
                - Privé 
                - Gedeeld 
-Gemotoriseerd (een motor drijft wielen aan) 
    -Individueel 
          - Smal (halve rijbaan) 
                 - Bromfiets, scooter 
                 - Snorfiets, elektrische fiets 
                 - Segway 
                 - Motorfiets 
          - Breed (hele rijbaan) 
                 - Gemotoriseerde driewieler, motor met zijspan 
                 - Auto 
                 - Privé 
                 - Gedeeld 
                             - Taxi 
                             - Deelauto  
                             - Carpooling 
    -Collectief 
         - Gedeelde rijbaan 
               - Deeltaxi 
               - Bus 
                     - <B> Netbus (altijd busbaan nodig) 
                     - (B) Conventionele bus (busbaan kan) 
                     - (b) buurtbus 
                     - Charterbus, touringcar, etc. 
         - Afgescheiden 
                     - Bus Rapid Transit (snel busvervoer) 
                     - Spoor 
                           - Tram <T> Light Rail Transit (lightrail) 
                           - Tramtrein 
                           - Metro <M> 
                           - Forensentrein <R> 
  

Bron: Auteur 
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Steden zijn lopen als vervoersmodaliteit aan het herontdekken (met ‘rechten’ als die 
van gemotoriseerde vervoersmodaliteiten). Voetgangersroutes zouden aangenamer, 
schoner, veiliger, sneller (afstemming van verkeerslichten) en korter moeten zijn. Enkele 
voorbeelden van voetgangeronvriendelijke oplossingen: looproutes waardoor voetgangers 
‘om’ moeten lopen – deze mogen geschikt zijn uit esthetisch oogpunt of om de hond uit te 
laten, maar het zijn geen directe routes; onaangename onderdoorgangen naar een perron 
of onder een belangrijke verkeersader door (donker, krap, stinkend, graffiti); lange 
voetgangersbruggen over een autoweg waardoor de auto’s niet gehinderd worden; 
verkeerslichten die niet voldoende tijd geven om de straat over te steken, etc. Lopen is de 
ideale vervoerswijze vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en vanuit dat van sociale 
interactie. Het enige nadeel is dat het aan de trage kant is, en het is dan ook niet 
verrassend dat de eenheidskosten ervan hoger zijn dan die van de gemotoriseerde 
vervoersmodaliteiten (tabel 2). 
 
Tabel 2:  Maatschappelijke kosten (in eurocent/reizigerskilometer) van 

stadsvervoer in Barcelona (exclusief belastingen)  
 

  LOPEN OPENBAAR VERVOER EIGEN AUTO  
Directe operationele 
kosten 

n.v.t. 6,36 4,56 

Indirecte operationele 
kosten 

n.v.t. 6,66 36,78 

Tijd 148,8 36,48 26,34 
Externe effecten n.v.t. 0,66 8,82 
TOTAAL 148,8 50,70 76,49 

Bron: Robusté et al., 2000 
 
De maatschappelijke kosten (exclusief belastingen) voor het afleggen van een 
kilometer met het OV (als dit juist is gedimensioneerd), bedragen in de stad minder dan 
die van de eigen auto (tabel 2): dit is het voordeel van vele inzittenden. Tegengestelde 
uitkomsten zijn mogelijk in gebieden waar de vraag naar vervoer erg klein is of het aanbod 
erg groot (openbaar vervoer in spaarzaam bebouwde stedelijke gebieden, openbaar vervoer 
’s nachts, etc.). In dergelijke omstandigheden is het meestal kostenefficiënter om 
deeltaxi’s9 in te zetten (een efficiënte vorm van vraaggestuurd vervoer of demand 
responsive transport, DRT) dan bussen, trams of metrotreinen. Mede dankzij de 
verworvenheden van de ICT zullen we in de toekomst meer vervoer ‘on demand’ gaan zien 
met voertuigen van verschillende afmetingen (taxi, microbus, minibus, gewone bus) 
afhankelijk van het aantal klanten (bussen zijn voor groepen); auto’s en busjes kunnen 
individueel bezit zijn of worden gedeeld (carpooling, deelauto’s) en kunnen worden bestuurd 
door een van de reizigers of door een beroepschauffeur, terwijl er voor grotere voertuigen als 
bussen altijd een beroepschauffeur nodig is.  
 
Fietsen is de meest energie-efficiënte vervoerswijze (calorieën/gram-km) en is wat 
betreft benodigde tijd om van deur tot deur te reizen zeer concurrerend. Het is dan ook zo 
dat fietsers vaak wedstrijden winnen waarin willekeurige routes moeten worden afgelegd 
(Londen 1988, Berlijn 1990, Barcelona 1991, spits in Madrid 1993, etc.). Aan de ene kant 
zorgt fietsen voor de nodige lichaamsbeweging en bevordert het een positieve 
gemoedstoestand waarmee de stad en het leven in het algemeen tegemoet wordt 
getreden. Maar aan de andere kant is er bij fietsen een hoog risico van ongevallen, 

                                          
9  Collectieve of deeltaxi: taxi met een professionele chauffeur die meerdere afzonderlijke passagiers 

(maximaal vier) ophaalt en naar hun bestemming brengt (actief in zowel ontwikkelingslanden in Latijns 
Amerika en Azië als ontwikkelde landen, zoals in Washington DC, Verenigde Staten).  
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vanwege de relatief grote snelheidsverschillen met het overige verkeer (op de weg) en met 
voetgangers (op de stoep). 
 
Alhoewel ze bekend staan om het goede weer, zijn mediterrane steden nu pas de 
voordelen van de fiets aan het ‘herontdekken’ en fietsen aan het stimuleren, enige 
tijd later dan allerlei andere Europese steden met een minder aangenaam klimaat, zoals 
Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam en Londen. Factoren die dit zouden kunnen verklaren 
zijn onder meer (Thorson en Robusté, 1998):  
 

- verspreide stadsontwikkeling, 
- stedelijke omgeving van lage kwaliteit, 
- onveilige parkeerfaciliteiten en gebrek aan parkeerfaciliteiten bij vertrekplaats en 

bestemming, 
- fietsendiefstal en vandalisme, 
- zorgen omtrent veiligheid, 
- steden die niet vlak zijn, maar heuvels hebben waarvoor je fit moet zijn en die flinke 

fysieke inspanning vergen, 
- kleding en cultureel bepaald imago, 
- transpiratie (geen douchemogelijkheden op kantoor), 
- gebrekkige integratie met het openbaar vervoer. 

 
Een goed voorbeeld van hoe de situatie kan veranderen wanneer er een kritische 
massa wordt bereikt en er een katalysator is (in dit geval betrokkenheid van de lokale 
overheid) is dat van het leenfietsenprogramma in Barcelona (‘BiCiNg’10). Toen Kopenhagen 
in 1995 met het Bycyklen-project begon, was Barcelona nog niet geschikt voor fietsen. Het 
duurde nog bijna twaalf jaar voordat Barcelona, in maart 2007 begon met een 
wittefietsenprogramma. Sindsdien is ‘BiCiNg’ (naast de Bus Turístic) een icoon van 
Barcelona geworden: 400 distributiepunten verspreid over de stad, 6 000 fietsen en meer 
dan 182 000 abonnees die dagelijks 35 000 tot 58 000 keer van de fietsen gebruikmaken, 
hetgeen de gemeenschap jaarlijks ruim 20 miljoen euro kost. Wellicht kunnen deze hoge 
kosten worden opgevat als een ‘akte van berouw’, een institutioneel ‘mea culpa’ voor al de 
jaren waarin de fiets en kalm verkeer over het hoofd werden gezien. 
 
De meeste stedelijke vervoersmodaliteiten zijn nu wel bekend en zullen niet wezenlijk meer 
veranderen (wijzigingen in de energievoorziening vormen meer een tactische dan een 
strategische verandering, en ICT wordt nog maar sinds kort gebruikt voor mobiliteit), maar 
voor de wijze waarop ze worden ingezet is wel een herontwerp nodig. Een van de 
concepten met een lange geschiedenis in Europese steden en met een groot onaangeboord 
potentieel is dat van de bus. Er komen netwerken met hoogwaardige busdiensten 
(netbus) of geïntegreerde11 BRT-busdiensten met een dienstverleningsniveau 
vergelijkbaar met dat van de tram. 
 
Een grotere inzet van ICT en een groter maatschappelijk bewustzijn zullen leiden tot een 
hogere bezettingsgraad van voertuigen die de grote steden inrijden indien er 

                                          
10  BiCiNg – De merknaam van de leenfietsen in Barcelona.. ‘Bici’ betekent ‘fiets’ in het Spaans en in het 

Catalaans en BCN is de afkorting van de luchthaven van Barcelona. 
11  ‘Hard’ afgescheiden snelle buslijnen die functioneel lijken op spoorgebaseerde systemen (lightrail of metro) 

bestaan al enige decennia in veel ontwikkelingslanden (het BRT-systeem in het Braziliaanse Curitiba stamt 
uit 1972) en sinds de jaren negentig zelfs ook in enkele Europese landen. Een hoge snelheid wordt hier 
verkozen boven toegankelijkheid (die is matig doordat er meestal fysieke barrières genomen moeten 
worden). De komende decennia zullen deze ‘hard’ afgescheiden systemen waarschijnlijk net zo’n 
integratieproces doorlopen als spoorsystemen een eeuw geleden: ze zullen ondergronds moeten gaan 
zodat de gebruikte ruimte aan de oppervlakte aan de mensen kan worden teruggegeven. Wij zijn 
voorstander van het alternatief van ‘zacht’ geïntegreerde BRT-lijnen die goed de balans houden tussen 
snelheid en toegankelijkheid: netbus. 
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busbanen en carpoolstroken (alsmede faciliteiten als carpool- en  park-and-ride-
parkeerplaatsen) worden aangelegd langs de belangrijkste aanvoerroutes.  
 
Om veel bussen tegelijk een grote stad in te kunnen laten rijden, zijn er aparte rijstroken 
nodig om snelheid en punctualiteit te kunnen garanderen; bovendien moeten ze hun 
passagiers afzetten op centraal gelegen12 locaties in de stad met goede 
overstapmogelijkheden. Madrid biedt een goed Europees voorbeeld van verschillende 
‘generaties’ OV-knooppunten: de eerste waren de gebruikelijke eenvoudige, functionele 
busstations, terwijl de jongste zijn gebouwd met dezelfde kwaliteit en vanuit dezelfde 
ontwerpfilosofie als gebouwen van kleine luchthavens; de eenvoudiger OV-knooppunten 
(overstapstations) kunnen economisch worden gedragen door de busmaatschappijen, maar 
voor de kwalitatief betere is veel subsidie nodig. Dit soort OV-knooppunten kloppen vanuit 
logistiek oogpunt conceptueel (het zijn ‘OV-hubs’), maar ze hebben wel veel ruimte 
nodig, die in dichtbebouwde Europese steden niet altijd voorhanden is, of anders vereisen 
ze veel infrastructuur en grote investeringen13 (een uitgebreide ondergrondse terminal en 
busbanen die ondergronds gaan). Dit concept kan werken voor vrachtvervoer en op 
regionale schaal zelfs voor reizigersvervoer, maar het is onwaarschijnlijk dat veel Europese 
steden Madrid zullen volgen14 vanwege een gebrek aan ruimte, weerstand tegen 
integratie (in plaats van segregatie of afscheiding) of een gebrek aan financiën. 
 
Huurauto’s (gedeeld autogebruik), collectieve taxi’s en zelfs collectieve bussen on-
demand (voor groepen) kunnen bijdragen aan een efficiënter energie- en ruimtegebruik, 
en zullen ook gemeengoed worden in Europese steden. 
 

                                          
12  Lange tijd was het gebruikelijk (en dat is het nog steeds bij hedendaagse oplossingen als de Transmetro 

(een BRT-systeem) van Guatemala City) dat binnenkomende bussen niet verder kwamen dan de 
buitenwijken van de stad, vanwege een ‘territoriale’ scheiding van de interstedelijke busmaatschappij en de 
busmaatschappij van de stad. Door de groei van de steden zijn de grenzen tussen ‘in’ en ‘buiten’ de stad 
vaak vaag geworden en bovendien heeft de overheid vaak een betere dienstverlening afgedwongen waarin 
overstappen minder problematisch is (qua tijd en qua betaling waar er geen geïntegreerd tariefsysteem 
is) en waarin de bussen van buiten de stad eindhaltes hebben in de ‘zenuwcentra’ van de stad. 

13  Een OV-knooppunt van de laatste generatie in Madrid kost 120 miljoen euro, wat wordt gefinancierd door 
de Madrileense busmaatschappijen met een grote subsidie van de openbaarvervoerdienst van Madrid 
(Consorcio Regional de Transportes de Madrid). 

14  De OESO en de UITP hebben Madrid (in de vorm van de Consorcio Regional de Transportes de Madrid) de 
Award for Outstanding Innovation in Public Transport toegekend tijdens het International Transport 
Forum in Leipzig (26-28 mei 2010). 
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2. TIEN GEBODEN VOOR EFFICIËNTE STEDELIJKE 
MOBILITEIT 

 
De volgende tien punten behelzen ethische interdisciplinaire beginselen voor een 
efficiënte stedelijke mobiliteit: 

 

1. bekijk mobiliteit vanuit het oogpunt van dienstverlening aan de gebruiker en 
gebruik daarbij een systeembenadering in het kader van stadsplanning;  

2. genereer alternatieven structureel aan de hand van welbepaalde doelstellingen, 
rekening houdend met de mogelijkheid tot beheer met behulp van ICT en 
duurzaamheid;  

3. prioriteer de gegenereerde alternatieven met wetenschappelijk onderbouwde, 
transparante beoordelingsprocedures aan de hand van hun maatschappelijke 
kosteneffectiviteit en controleer daarbij of de doelstellingen worden gerealiseerd; 

4. houd rekening met alle aspecten:  

- incorporeer de kapitaalwinst van grond in de financiering, 

- internaliseer de externe effecten, 

- reguleer activiteiten op basis van hoe ze mobiliteit genereren of aantrekken, 

- ‘pooling’ in de stad van vervoersmodaliteiten, dienstgebieden, tijd, etc., 

- beschouw de ruimte op straat als een schaars publiek goed, 

- streef naar inzicht in de onderliggende motiveringen van gedrag, zowel het 
objectieve nut als de ‘subjectieve waarden’ van auto’s; 

5. bevorder hogere vormen van opleiding en verlang expliciete accreditaties of 
beroepskwalificaties in mobiliteit;  

6. verlang en beloon goede planning (wat betreft tijd, geld en personele middelen, en 
niet-overhaaste, consensusgebaseerde15 planning) en R+D+i (onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie) door universiteiten, bedrijven en de lokale overheid; 

7. “think globally, act locally” en zorg voor een gemeenschappelijk commitment en 
deelname van vervoersbedrijven, reizigers en betrokken inwoners16; 

8. stimuleer informatievoorziening aan en voorlichting van politici, de media, 
professionals en het algemene publiek om de functionele en economische ‘logica’ te 
verdedigen; 

9. bouw aan de wettelijke structuren die oplossingen voor de 
mobiliteitsproblematiek kunnen ondersteunen: we hebben behoefte aan ‘ 

                                          
15  Participatieve planning waarbij wordt overlegd met gebruikers en plaatselijke belanghebbenden; 

gezamenlijke planning. 
16  In een ideale situatie werken instellingen samen ten behoeve van een gezamenlijk overeengekomen 

‘globaal’ doel, zodanig dat ze leiden tot zorgvuldig gekozen ‘lokale’ randvoorwaarden. Vervoersbedrijven en 
reizigers/inwoners kunnen ook ‘bottom-up’ proactief zijn in de planningsfase (de ‘lokale 
randvoorwaarden’ niet geheel ‘top-down’ afleiden uit de oplossingen). 
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functionele wetgeving’17 om stedelijke mobiliteit te reguleren; 
 

10. middelen (geld, tijd en kennis, ‘kennis’ als bottleneck)18. 
 
In 1998 kwam Barcelona met een MOBILITEITSPACT met tien doelen, waadoor het 
mogelijk werd om te arbitreren bij belangenconflicten tussen de verschillende 
betrokken partijen: 
 

1. hoogwaardig, geïntegreerd openbaar vervoer realiseren; 
2. zorgen dat de verkeerssnelheden op peil blijven en de snelheid van het 

bovengrondse openbaar vervoer vergroten; 
3. voetgangersgebieden uitbreiden en kwalitatief verbeteren; 
4. het aantal parkeerplaatsen vergroten en hun kwaliteit verhogen19; 
5. burgers beter informeren, werken aan hun bewustwording en vaardigheden, en 

verkeersborden en -signalen verbeteren; 
6. geschikte wet- en regelgeving introduceren voor het beheer van de mobiliteit in 

Barcelona; 
7. de veiligheid op straat verbeteren en stimuleren dat de verkeersdeelnemers 

onderling rekening houden met de gebruikers van andere vervoersmodaliteiten; 
8. het gebruik van minder vervuilende brandstoffen stimuleren en de door het 

verkeer veroorzaakte luchtvervuiling en geluidshinder beperken; 
9. het gebruik van de fiets als normaal vervoermiddel stimuleren; 
10. zorgen voor een vlotte, ordelijke distributie van goederen en producten over de 

stad. 
 

                                          
17  Bijvoorbeeld: bij nieuwbouw huizen bouwen met twee parkeerplaatsen lijkt een goed idee voor grote 

steden, maar de wet is niet functioneel gekoppeld: de appartementen en parkeerfaciliteiten 
worden gebouwd en aangelegd, maar worden apart verkocht; mensen kunnen naast hun 
appartement twee parkeerplaatsen kopen, of één, of zelfs geen (omdat ze geen parkeerplaatsen nodig 
hebben, of omdat ze zich deze in het begin, met alle kosten voor de inrichting, de hypotheek en 
belastingen, niet kunnen veroorloven). Dit is gebeurd met de nieuwe wijk die eerst het ‘Olympisch dorp’ 
van Barcelona vormde: na de Olympische Zomerspelen van 1992 werd dit Olympisch dorp ingenomen door 
mensen die de parkeerplaatsen niet konden betalen (in het begin hadden ze ze ook niet nodig, omdat ze 
hun auto’s nog eenvoudig op straat kwijt konden). In 1994-1996 had dat deel van de stad te maken met 
ernstige parkeerproblemen, vergelijkbaar met de zeer oude, dichtbebouwde wijken: de straten stonden 
overvol, maar de parkeerfaciliteiten waren leeg. Zoals reeds vermeld wordt het in het kader van 
duurzaam beleid soms verboden om nieuwbouwappartementen in stadscentra te bouwen met 
parkeerplaatsen, zodat de toekomstige bewoners ervan worden gedwongen gebruik te maken van het 
openbaar vervoer of anders elders hoge parkeerkosten te maken (deze hoge kosten plus de extra afstand 
moeten autogebruik ontmoedigen). Functionele wetgeving moet afgestemd zijn op een werkelijkheid 
met grijswaarden in plaats van uit te gaan van ‘alles of niets’-situaties en zou geen ‘zonaal’ 
vergunningensysteem kennen, rekening houden met oorzakelijke verbanden en een economische logica, of 
onpraktische procedures verbieden die de snelheid waarmee aan mobiliteit kan worden gewerkt omlaag 
brengen. 

18  Zelfs wanneer er geld beschikbaar is, is het niet vanzelfsprekend dat dit efficiënt wordt toebedeeld. Bij 
politieke beslissingen, die in het algemeen een horizon van twee tot drie jaar hebben, is er altijd sprake van 
tijdsbeperkingen. Ook wanneer tijd en geld aanwezig zijn, kan het vijf tot tien jaar kosten om een goed 
opleidingsniveau van de betrokkenen te bereiken (aangenomen dat er goede opleiders beschikbaar zijn); 
een vergelijkbare periode is nodig voor de uitvoering van basisonderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een 
aantal promotieonderzoeken. 

19  De gemeenteraad en de gezamenlijke parkeerfaciliteitbeheerders kunnen normen opstellen voor de indeling 
en de exploitatie van nieuwe parkeerfaciliteiten in de stad, een ‘kwaliteitslabel’ invoeren en, in het 
verlengde daarvan een ‘kwaliteitstarief’, vergelijkbaar met het hotelsterrensysteem. Een goede 
parkeerfaciliteit is goed toegankelijk voor voertuigen en voetgangers (hellende opgang met voetpad) heeft 
grote parkeerplaatsen, is schoon, goed verlicht en helder ingedeeld (verschillende kleuren voor de 
verschillende verdiepingen, symbolen van dieren of andere objecten voor de verschillende zones), heeft 
zowel binnen als buiten (op straat) informatie over beschikbare parkeerruimte, interne voetpaden, 
beveiligingscamera’s, verkeerssignalen (voorrang geven, stoppen e.d.), etc. Zie Caicedo (1995). De 
European Parking Association en DG TREN werken samen in projecten om kwaliteitslabels te geven aan 
parkeerfaciliteiten voor vrachtwagens (LABEL, www.truckparkinglabel.eu). 
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3. OPMERKINGEN BIJ EC-DOCUMENTEN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 De meeste doelen en doelstellingen zijn beleidsmatig correct, maar te vaag of 
filosofisch.  

 ICT heeft een belangrijke operationele functie te vervullen, maar er moet 
onderscheid worden gemaakt tussen ICT en ITS, aangezien niet alle ICT-
toepassingen op het gebied van stedelijke mobiliteit ‘intelligent’ zijn of zelfs maar 
maatschappelijk haalbaar (op grond van hun kosteneffectiviteit). De bedoelde 
intelligentie komt voort uit wetenschappelijk onderbouwd R+D+i en er is 
nog een lange weg te gaan voor mobiliteitsonderzoek. 

 PRT-voertuigen hebben geen grote rol te spelen in leefbare Europese steden 
(om dezelfde reden dat ‘hard’ afgescheiden BRT-systemen moeilijk zijn in te passen 
in de dichtbebouwde centra van Europese steden). Hun functie kan op 
kostenefficiënte wijze worden vervuld door deeltaxi’s op straat. 

 ITS is wanneer het gaat om de optimalisering van de stedelijke mobiliteit te sterk 
gericht op ICT en gaat voorbij aan de werkelijke problemen, waarbij het gaat 
om mensen, het gedrag van de betrokken partijen (interne en externe 
bestuurlijke instanties, vervoersbedrijven, reizigers en inwoners), en om 
conceptueel complexe  ontwerpproblemen (netwerken van wachtrijen, stromen 
van meerdere goederen, etc.) waar nog steeds onderzoek naar wordt gedaan. 

3.1. Een duurzame toekomst voor het vervoer – COM(2009) 279 
definitief 

 
De EC heeft dit document in juni 2009 gepubliceerd, in een poging om te komen tot een 
Europees beleid voor duurzaam vervoer. Dit beleid heeft betrekking op infrastructuur, 
financiering, technologie, wetgeving, interactie tussen overheden en de noodzaak om met 
één stem te spreken.  

De ondertitel “naar een geïntegreerd, technologiegeleid en gebruikersvriendelijk systeem” is 
enerzijds te filosofisch (geïntegreerd) en anderzijds te koud (technologiegeleid en 
gebruikersvriendelijk). Het PRT-systeem (Personal Rapid Transit20) dat is afgebeeld op de 
omslag en het bijschrift (“Zogeheten ‘podcars’ op monorails vormen een innovatieve manier 
voor de combinatie van twee vervoersmodaliteiten; in de toekomst zouden ze ook een 
duurzame oplossing kunnen vormen in steden”) wijzen op een compleet ander idee van waar 
het bij stedelijk vervoer om gaat. Het plaatje ziet er futuristisch uit, maar PRT heeft geen 
rol te spelen in Europese steden, afgezien van verbindingen van een vervoersterminal 
aan de rand van de stad (zoals een luchthaven, een treinstation voor hogesnelheidstreinen of 
een OV-knooppunt) met een toegankelijker punt. Dichtbebouwde steden moeten geen 
volautomatische magazijnen worden, vol infrastructuren door de lucht en verhoogde stations 
en haltes. Zoals reeds aangegeven zijn deeltaxi’s de meest kostenefficiënte vorm van 

                                          
20  PRT is als concept ontwikkeld in de jaren zeventig door de spoorwegsector en is in de afgelopen tien jaar 

opgepikt door de vliegtuigindustrie. Verrassenderwijs is een dergelijk systeem voor het eerst ingevoerd 
door de luchtvaartsector in de jaren zeventig voor de automatische bagageafhandeling op luchthavens (in 
de vorm van ‘telecars’: elektrische wagentjes met bakken op rails). Inmiddels hebben alle 
luchtvaartmaatschappijen afscheid genomen van het ‘railconcept’ (het laatste functionele telecarsysteem 
voor bagageafhandeling, dat van United Airlines op de luchthaven van San Francisco, is in de jaren 
negentig uit gebruik genomen; de nadelen van het systeem zijn geanalyseerd door Robusté, 1988). 
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PRT (de infrastructuur in de lucht wordt veranderd door de straten; taxi’s zullen binnen tien 
jaar elektrisch zijn: we kunnen zelfs zonder beroepschauffeur door integratie van 
het gebruik van deelauto’s en carpooling). De afbeelding op de omslag zou ook blije 
mensen kunnen weergeven, die rondlopen in een leefbare stad met een menselijke schaal, of 
moderne bussen in een brede straat (waar verder ook veel voetgangers en fietsers te zien 
zijn); dat mag allemaal niet vreselijk ‘technologiegestuurd’ zijn, maar het is wel wat 
stedelijke mobiliteit behelst. 

In het document worden verschillende trends in Europa geanalyseerd, zoals de vergrijzing, 
migratie en interne mobiliteit, milieu-uitdagingen, schaarste en hogere prijzen van fossiele 
brandstoffen, urbanisatie en mondiale trends. Er wordt ook vrij nadrukkelijk aandacht 
besteed aan veiligheid en beveiliging en dat was niet nodig geweest (het is tegenwoordig 
een onmiskenbaar deel van onze levens, maar door het voortdurend en zo uitdrukkelijk te 
noemen maak je er een obsessie van). Alle aandacht voor PRT-systemen, het expliciet stellen 
dat het vervoersysteem ‘technologiegeleid’ moet zijn (dat is waar het om stedelijke mobiliteit 
gaat geen doel op zich; dat is het duizenden jaren lang niet geweest en de meeste 
problemen en oplossingen van vandaag de dag lijken nog steeds op die van het oude Rome) 
en de veiligheidsobsessie wijzen op de belangen van technologieaanbieders die kansen 
zien om interessante zaken te doen. 

We moeten ICT goed onderscheiden van ITS: voor bepaalde ITS-maatregelen zijn  
helemaal geen chips of satellieten nodig (zo wordt het parkeren van kleine vrachtwagens en 
bestelwagens voor laden en lossen in Barcelona slim gereguleerd met behulp van 
parkeerschijven: ze hebben daar zo 30 minuten voor) en sommige ICT-maatregelen 
hebben geleid tot verkeerde toepassingen, want ICT kan in veel gevallen dan wel een 
noodzakelijke voorwaarde zijn voor ITS, maar zonder wetenschappelijke onderbouwing 
vormt het geenszins een garantie voor ‘intelligentie’. Veel voor het beheer van 
stedelijke mobiliteit gebruikte algoritmes en zelfs veel simulatiemodellen zijn niet gebaseerd 
op gedegen wetenschappelijke principes21.  

De meeste doelstellingen zijn beleidsmatig correct: kwaliteitsvervoer bewerkstelligen dat ook 
veilig (en goed beveiligd) is, stelt de steeds heterogener wordende samenleving in staat het 
aantal ongevallen te verminderen en passagiersrechten te beschermen. Een tweede 
doelstelling (een goed onderhouden en volledig geïntegreerd netwerk) zorgt voor minder 
congestie, uitstoot, verontreiniging en ongevallen. Een derde doelstelling is 
milieuvriendelijker vervoer. De EU loopt voorop op het gebied van vervoersinfrastructuur, 
vervoersdiensten en logistiek. Om deze positie vast te kunnen houden “is het voor de EU-
economie bijzonder belangrijk om haar productiviteit te verhogen, namelijk door een 
efficiënt vervoerssysteem te behouden en meer in O&O te investeren”; een eerste 
vereiste daarbij is dat het menselijk kapitaal wordt beschermd en ontwikkeld. Voor een beter 
beprijzingssysteem is het nodig prijsdifferentiatie toe te passen aan de hand van het tijdstip 
waarop gereisd wordt, alsmede economische prikkels om milieuvriendelijkere 
vervoersmiddelen te gebruiken, etc. Ten slotte is een andere belangrijke doelstelling van de 
EU openbare diensten zodanig te plannen dat de vervoersefficiëntie eromheen toeneemt.  

De EU doet voorstellen voor het te volgen beleid om al deze doelstellingen te realiseren en 
de duurzaamheidsuitdaging aan te gaan: onderhoud, ontwikkeling en integratie van modale 
netwerken; hoe de middelen te vinden voor duurzaam vervoer; hoe de overgang op een 
koolstofarme maatschappij te versnellen; verdere bevordering van de openstelling van de 
markt en stimulering van concurrentie; hoe op te leiden, te informeren en betrokkenheid te 
creëren; hoe gecoördineerde maatregelen te nemen; en de noodzaak voor Europa om met 
één stem te spreken.  
                                          
21  Geen van de commerciële pakketten heeft tot dusverre een oplossing weten te bieden voor de problemen 

die Daganzo (1995) in Requiem for second-order fluid approximations of traffic flow aankaart. 

 24 



De toekomst van het vervoer in stedelijke gebieden 
____________________________________________________________________________________________ 

3.2. Actieplan stedelijke mobiliteit – COM(2009) 490 definitief 
 
In september 2009 publiceerde de EC deze mededeling om actoren in de EU en haar 
industrie te helpen efficiënte vervoerssystemen in stedelijke gebieden, waar het grootste deel 
van de Europese bevolking woont, te ontwikkelen. Er werden zes actiethema’s voorgesteld, 
die alle beleidsmatig kloppen: 

1. bevorderen van een geïntegreerd beleid, met drie maatregelen: de invoering 
van duurzame mobiliteitsplannen versnellen, vervoer voor een gezonde stedelijke 
omgeving, en duurzame stedelijke mobiliteit en regionaal beleid; 

2. de burger centraal plaatsen, met zes maatregelen: een platform inzake 
passagiersrechten in het stedelijk openbaar vervoer, betere toegankelijkheid voor 
personen met beperkte mobiliteit, betere reisinformatie, toegang tot groene 
zones, een campagne voor een duurzaam mobiliteitsgedrag, en zuinig rijden als 
onderdeel van de rijopleiding; 

3. groener stedelijk vervoer: onderzoeks- en demonstratieprojecten inzake lage- 
of nulemissievoertuigen, een webgids over schone en energiezuinige voertuigen, 
onderzoek naar de stedelijke aspecten van de internalisering van externe kosten, 
en informatie-uitwisseling over stedelijke tolheffingen; 

4. betere financiering, hetgeen optimalisering van de financieringsinstrumenten 
en analyse van de toekomstige financieringsbehoeften behelst; 

5. uitwisseling van ervaring en kennis: actualisering van gegevens en 
statistieken, oprichting van een observatorium stedelijke mobiliteit en bijdragen 
tot internationale dialoog en uitwisseling van informatie; 

6. optimaliseren van stedelijke mobiliteit, hetgeen betrekking heeft op stedelijk 
goederenvervoer en ITS voor stedelijke mobiliteit. ITS is te sterk gericht op ICT 
en gaat voorbij aan de werkelijke problemen, waarbij het gaat om mensen, het 
gedrag van de betrokken partijen (interne en externe bestuurlijke instanties, 
vervoersbedrijven, reizigers en inwoners; zie met betrekking tot verkeer 
bijvoorbeeld Vanderbilt 2008), en om conceptueel complexe 
ontwerpproblemen (netwerken van wachtrijen, stromen van meerdere 
goederen, etc.) waar nog steeds onderzoek naar wordt gedaan. 
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4. STEDELIJK VERVOER IN DE EU IN 2050 
 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 Er zijn geen ‘heroïsche’ of anderszins opmerkelijke veranderingen te 
voorzien in de stedelijke mobiliteit. Verbeteringen en innovaties zullen veelal 
gebaseerd zijn op welbekende concepten aangevuld met ICT en een herontwerp 
van het systeem.  

 De vraag naar snelheid heeft nog lang niet het hoogtepunt bereikt, maar 
snelheid heeft een maatschappelijke prijs en vergt ruimte. Dit onvolwassen 
gedrag zal in botsing komen met, of zal in ieder geval worden afgezwakt door 
ecomobiliteit en meer ontspannen gedrag, hetgeen zal leiden tot nieuwe 
doelstellingen in de stadsplanning. 

 De huidige technologische uitwaaiering zal convergeren tot een handvol 
concepten met vele variaties.  

 De beste vorm van PRT (snel persoonlijk vervoer) in steden is met een 
deeltaxi of een deelauto. In de toekomst zullen deze auto’s elektrisch zijn en 
gewoon rijden op de bestaande infrastructuur: de straten. Afhankelijk van de vraag 
is gedeeld personenvervoer ook met busjes mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van 
een belbus. 

 Duurzame stedelijke mobiliteit omvat zowel het ‘economische’ perspectief 
van de vervoersbedrijven (openbaar vervoer, laden en lossen) als het gedrag 
van de betrokken partijen (reizigers, vervoersbedrijven en het stadsbestuur). 

 Veiligheid in de stad bevorderen vanuit een geïntegreerd en multimodaal 
perspectief. 

4.1. Toekomstige trends in stedelijke mobiliteit 
 
We zijn bang dat er op het vlak van stedelijke mobiliteit in de toekomst sprake zal blijven 
van langzame technologische innovatie van de mondiale concepten en haalbare 
modaliteiten vanwege de ballast van het gedrag van de betrokken partijen (inwoners, 
reizigers, vervoersbedrijven en het stadsbestuur) en de beperkte aandacht die er in 
fundamenteel onderzoek is voor stedelijke mobiliteit. We verwachten de introductie van 
veel toepassingen van ICT, bijvoorbeeld voor een betere gegevensverzameling (diverse 
soorten sensoren en vaak in real time), een betere tracking van voertuigen en mensen, 
meer veiligheid, betere informatieverstrekking, etc. Een grotere efficiëntie en 
verduurzaming van de stedelijke mobiliteit, zodanig dat steden concurrerend blijven en 
wordt beantwoord aan de mobiliteitsbehoeften van de inwoners, zal alleen mogelijk zijn 
door intelligentie in het systeem te creëren met  behulp van een grondig herontwerp 
ervan en gerichte inzet van R+D+i+d (onderzoek, ontwikkeling, innovatie en gebruik). 
 
Op de korte of middellange termijn zijn er geen ‘heroïsche’ of anderszins 
opmerkelijke veranderingen in de stedelijke mobiliteit te verwachten: we denken 
niet dat we allemaal onze eigen helikoptertjes zullen hebben, of ons zullen verplaatsen met 
heliumballonnen of vliegende stoelen, en zelfs niet met PRT-systemen of rollende trottoirs 
in mediterrane steden; en in zoverre dat al haalbaar was, zou het niet al te innovatief zijn. 
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Teleportatie is niet mogelijk: het kan met fotonen en elektronen, maar het gaat ons om 
atomen (in feite bewegen we atomen met behulp van energie, fotonen en 
elektronen). Verbeeldingskracht en vernieuwingsdrang, buiten de kaders denken, zijn 
goed, maar het is ook goed om daarbij beide voeten op de grond te houden, zeker wanneer 
het mobiliteit betreft.  
 
Veel verbeteringen en innovaties zullen gebruikmaken van welbekende concepten 
(huurvormen, belbus en beltaxi, carpooling, deelauto’s, park-and-ride, bussen, 
voetgangers, fietsen, etc.) aangevuld met ICT (gebruik van real-time informatie) en een 
herontwerp van het systeem.  
 
Snelheid is een belangrijke factor geweest in de ontwikkeling van steden. De vraag naar 
snelheid is direct gekoppeld aan het bbp en individuele welvaart en heeft nog lang geen 
hoogtepunt bereikt (Thisse, 2009). De meeste mensen ‘willen er zo snel mogelijk zijn’, 
wat hun bestemming ook is. Dit is het gevolg van de groeiende waarde van onze tijd: we 
willen meer dingen doen (vooral in onze vrije tijd) in een dag die nog steeds niet meer dan 
24 uur telt. Dit gedrag is aantoonbaar aanwezig ongeacht het feit dat bekend is dat 
snelheid een prijs heeft: economisch (bijv. de Concorde en hogesnelheidstreinen; niet-
lineare effecten boven een bepaalde snelheid), maatschappelijk (bijv. ongevallen, schaarse 
stedelijke ruimte en gebrek aan samenhang) en op het vlak van het milieu (bijv. emissies 
en klimaatverandering). 
 
Grotere mobiliteitsmogelijkheden creëert vraag naar reizen naar verder weg gelegen 
bestemmingen, snellere reizen en naar meer frequente, kortere reisjes (Crozet, 2009). Dit 
onvolwassen gedrag zal in botsing komen met de opkomende herwaardering voor 
langzaam leven (Honoré, 2006) en uiteindelijk zal het zich ontwikkelen tot ecomobiliteit 
en meer ontspannen gedrag. Dit zal tevens leiden tot veranderingen in stadsplanning. 
 
De huidige technologische uitwaaiering (personalisatie bij auto’s is niet enkel meer 
een kwestie van model, motortype, accessoires en aangepaste kleuren, maar strekt zich nu 
uit tot allerlei andere vormen van differentiatie zoals zelfs het type en concept van het 
voertuig) zal uiteindelijk convergeren tot een handvol concepten, die geen van alle 
erg innovatief zullen zijn, behalve dat ze elektrisch zullen zijn (of gebruik zullen maken 
van zonne-energie aangevuld met elektrische of brandstofcellen of van andere hybride 
energiebronnen in de komende twee decennia): kleine elektrische auto’s (microcars) in 
navolging van de Smart of stedelijke microcars die niets meer te maken hebben met 
oude concepten als dat van de ‘lean machines’ uit de jaren tachtig (driewielers voor één of 
twee inzittenden die overhelden in bochten om daar sneller doorheen te kunnen, maar in 
Europese steden hoeven auto’s niet zo snel te gaan, ze mogen het zelfs niet); elektrische 
motorfietsen en elektrische fietsen (deze categorieën zouden kunnen worden 
samengevoegd, maar het zullen waarschijnlijk afzonderlijke concepten blijven aangezien ze 
verschillende soorten gebruikers hebben); elektrische bussen en ook elektrische 
voertuigen voor goederenvervoer in de stad; de reeds bestaande spoorsystemen 
(trams, metro’s en lightrail); en efficiëntere taxi’s die ook in het OV dienst kunnen doen 
als beltaxi. 
 
Nieuwe soorten elektrische voertuigen mogen dan een beperking van emissies betekenen 
(aangenomen dat de elektrische energie schoon wordt geproduceerd), dat laat onverlet de 
uitdagingen van het fysieke mobiliteitsbeheer en verkeersveiligheid, die te maken 
hebben met interacterende stromen, snelheidsverschillen tussen de verschillende 
modaliteiten, massa, snelheid, snelheidsdispersie, etc. Veiligheid in de stad moet vanuit 
een integraal, multimodaal perspectief worden bekeken.  
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De ‘elektrische scooter’, ofte wel de Segway PT, is moeilijk in Europese steden te 
gebruiken en een voorbeeld van slechte ICT-innovatie: het mag dan ‘cool’ zijn je evenwicht 
te bewaren op twee parallelle wielen, voor een snel en kwetsbaar voertuig met zeer 
beperkte manoeuvreerbaarheid is geen plaats in leefbare steden. Het concept zal zich voor 
mediterrane steden mogelijk ontwikkelen in de richting van elektrische microcars (met 
twee wielen) of elektrische motorfietsen (met de wielen naast elkaar). Verder zal hun 
gebruik marginaal blijven en beperkt tot gebieden met zeer geringe verkeersstromen en 
zones met weinig bebouwing: koeriers, industriële opslagplaatsen, luchthavens en grote 
terminals, universiteitscampussen en pretparken, beveiligingsrondes en postdistributie in 
wijken met geringe bebouwing, etc. 
 
Er zullen meer hoogwaardige, of BRT-busdiensten komen die dan opereren in een netwerk 
(figuur 3), het zogeheten ‘netbus’-concept22 (niet alleen voor de toegang tot de stad): 
een dergelijk netwerk kan een vergelijkbare dienstverlening verzorgen als een tramnet, 
maar tegen veel geringere maatschappelijke kosten. 
 
Figuur 3:  Het concept van de ‘netbus’ en de implementatie ervan in Barcelona 
 
 

 
 

Bron: (Robusté 2009; Daganzo, 2010; Estrada et al., 2010) 
 
De energiebron is op de korte en middellange termijn geen strategische kwestie, maar 
een tactische. Met beperkingen en heffingen kan het gebruik van niet-duurzame 
energievormen worden bestraft. ICT zal een bijdrage hebben door middel van in de hele 
stad geplaatste sensoren en real-time informatie waarmee het mobiliteitsbeheer en de 
verkeersveiligheid op een hoger plan kunnen worden gebracht. 
 
Er zal steeds meer gedeeld gebruik van voertuigen zijn (elektrische leenfietsen, 
gedeelde elektrische microcars en zelfs gedeelde microbussen, minibussen en 
groepsbussen, etc.) en de bezettingsgraad van voertuigen zal toenemen (carpooling). In 
Parijs kunnen al elektrische voertuigen worden gehuurd. Gedeeld gebruik van voertuigen is 
geen strategische, maar een operationele kwestie.  
 
De ware revolutie die ons te wachten staat is het gevolg van een volledig opnieuw 
vormgegeven duurzaam, veilig en intelligent stedelijk mobiliteitssysteem.  
 

                                          
22  Snelle bussen in een stad (zonder fysiek afgescheiden te zijn) die zijn opgenomen in een gemengd busnet: 

een roosternet in het centrum en uitwaaierende ‘spaken’ daarbuiten. Dit concept wordt ontwikkeld door 
CENIT (Centre for Innovation in Transport, Barcelona) en de University of California in Berkeley voor 
Barcelona (gemeenteraad en busmaatschappij TMB); zie Daganzo (2010) en Estrada et al. (2010). Onder 
de naam ‘RetBus’ (letterlijk : netbus) wordt zo’n systeem momenteel stapsgewijs ingevoerd in Barcelona; 
het zal naar verwachting in 2011 geheel operationeel zijn. In figuur 3 staat iedere verticale en horizontale 
lijn voor een netbuslijn die rijdt met een commerciële snelheid van 15 km/u, waarbij in de spits iedere drie 
tot vier minuten een bus langskomt; de afstand tussen twee netbushaltes is gemiddeld 650 m, maar 
slechts 433 m in het centrum; aan de randen van het net rijden half zoveel bussen. Een netwerk als dit kan 
in Barcelona de vraag naar busvervoer aan met een derde van het aantal bussen, de helft van de totale 
lengte aan busbanen en op een snelheid die 40% hoger ligt.  
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Verschillende plannenmakers hebben de laatste tijd ‘personal rapid transit’ (PRT) 
ontdekt, (een concept uit de jaren zeventig dat eerst door de spoorindustrie en later door 
de luchtvaartindustrie is omarmd; zelfs de omslag van het EC-document COM(2009) 279 
Een duurzame toekomst voor het vervoer toont een dergelijk systeem als voorbeeld van 
“een geïntegreerd, technologiegeleid en gebruiksvriendelijk systeem”): cabines voor vier 
tot zes passagiers die zich meestal over rails door de lucht verplaatsen. De beste vorm 
van PRT in steden is met een deeltaxi of een deelauto (zonder de beroepschauffeur): 
auto’s en taxi’s zullen in de toekomst elektrisch zijn; de infrastructuur (het stratennet) 
bestaat al. 
 
Wanneer steeds meer voertuigen elektrisch (of, op de kortere termijn, hybride) worden, 
zullen de lidstaten, ter compensatie van de verliezen aan inkomsten uit accijnzen of 
benzine, nieuwe inkomsten moeten verwerven uit tolvignetten (betaling voor 
weggebruik, eerst voor vrachtwagens en later ook voor lichtere voertuigen) en 
congestieheffingen. In de Vallvidrera-tunnel van Barcelona wordt ‘value pricing’ 
toegepast op de toltarieven: er zijn verschillende tarieven voor de uren in en buiten de 
spits. Binnenkort zullen auto’s met lage emissies en voertuigen met meerdere inzittenden 
kortingen krijgen, terwijl de tarieven juist omhoog gaan voor auto’s met extra veel 
vermogen en bij andere vormen van maatschappelijke inefficiëntie. Congestieheffingen 
zullen veel worden toegepast, waarbij deze worden gecoördineerd met het parkeerbeleid en 
de parkeertarieven.  
 
VVI (vehicle to vehicle interaction) en IVI (infrastructure to vehicle interaction) zijn de 
belangrijkste kandidaten voor de realisering van de ‘intelligente infrastructuur’. We 
verwachten veel nuttige toepassingen die zullen helpen bij het rijden en het parkeren en 
ongevallen zullen helpen voorkomen, maar volledige interactie is nog ver weg. 
 
Van telewerken en videoconferencing wordt al sinds de jaren tachtig veel verwacht 
(‘mensen willen connectiviteit, niet mobiliteit’): het verslag-Bangemann (Corfu, 1994) 
voorspelde een ‘einde aan afstand’ en dat Europa in 2000 10 miljoen telewerkers zou 
tellen. Dit is ook weer een voorspelling waarbij voorbij is gegaan aan menselijk 
gedrag en psychologie. Mensen willen elkaar nog steeds persoonlijk ontmoeten (‘face-to-
face’-contact is goed voor het onderlinge vertrouwen, een zeer belangrijk punt bij 
zakendoen) en willen hun huis verlaten om privé en werk gescheiden te houden. Zo treffen 
zakenmensen uit Madrid en Barcelona elkaar halverwege in Zaragoza, vanuit beide 
hoofdsteden slechts 1 uur en 15 minuten met de hogesnelheidstrein. 
 
Technologie heeft op het gebied van mobiliteit drie achtereenvolgende fases 
doorlopen: om te beginnen was er een strategische fase gericht op functionele en fysieke 
zaken (voorzien in infrastructuur), die tijdens de industriële revolutie werd gevolgd door 
een tactische fase gericht op mechanismen, machines en energie, en de meest recente 
operationele fase met toepassingen van ICT en andere beheertools. Deze fases zijn ook 
verschillend gericht geweest, op respectievelijk openbare dienstverlening, productiviteit en 
de markt. 
 
Het doen van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van kennis is nog steeds 
strategisch. De mobiliteitssector vertoont weinig ontwikkeling en raffinement en behoeft 
daarom hogere vormen van opleiding. Steden zouden meer moeten samenwerken met 
universiteiten en helpen het onderzoek en de innovatie op het gebied van stedelijke 
mobiliteit op een hoger plan te brengen bij bijvoorbeeld vervoersbedrijven, instellingen en 
reizigersverenigingen. De kans om stedelijke mobiliteit volledig te herdefiniëren en 
opnieuw te ontwerpen is uniek en moet gegrepen worden en ook worden verdedigd als 
strategische prioriteit voor slimme, leefbare en efficiënte steden in Europa. 
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4.2. Kansrijke concepten voor de Europese stedelijke mobiliteit 
 
Onder de veelbelovende trends voor Europa 2050 rekenen wij: 
 

 Voetgangers. Met de ‘rechten’ van een volwaardige vervoersmodaliteit (Thorson en 
Robusté, 1999).  

 Fietsen. Eigendom of gedeeld (Thorson en Robusté, 1999). Zullen waarschijnlijk 
worden aangevuld met elektrische fietsen.  

 Multifunctioneel rijbaanbeheer. Beheerde rijbanen. Met deze technologie zijn 
BLIP’s (bus lanes with intermittent priority) mogelijk, of IBL’s (intermittent 
bus lanes) zoals getest in Lissabon. 

 Gedeelde voertuigen. In steden staan veel voertuigen een groot deel van de tijd 
niets te doen: als ze door meerdere gebruikers worden gebruikt, verlaagt dat hun 
indirecte kosten. Overheden hebben met veel succes het gedeelde gebruik van 
fietsen bevorderd (Parijs, Barcelona), evenals dat van auto’s (Mobility CarSharing 
in Zwitserland is hier een toonaangevend voorbeeld van in Europa). 

 Voertuigdiversifiëring als verschillende ‘smaken’ of marketingvariaties van 
hetzelfde concept: kleine elektrische auto’s (hybride tot 2020-2030), 
elektrische fietsen en motorfietsen (deze twee zouden samen kunnen gaan 
vallen, maar niet noodzakelijkerwijs aangezien ze gebruikers hebben met 
verschillende levensstijlen), busgebaseerde OV-systemen (netbus of metrobus of 
BRT, conventionele bus, buurtbus), spoorgebaseerde OV-systemen (lightrail, metro, 
tram, treintram) en efficiëntere taxi’s die ook in het OV dienst doen als beltaxi.  

 Netbus. In ontwikkelingslanden zijn BRT-systemen ingevoerd als ‘goedkope’ versies 
van netten van forensentreinen, metro’s of trams. Netbus is een netwerk van 
BRT’s dat, ook al is het in de stad ingepast (geen fysieke afscheidingen), een OV-
service verleent met vergelijkbare kenmerken als die van tram- en zelfs 
metronetten. Dubbele bushaltes, busbanen, voorrang voor bussen bij kruisingen 
e.d., korte stoptijden, hoge frequentie (slechts drie tot vier minuten tussen bussen 
in de spits, etc.). Op trajecten smaller dan 3,15 meter kan het om geleide bussen 
gaan. 

 Integratie en hiërarchie van stedelijke OV-systemen, bestaand uit metro 
<M>, trams <T>, netbussen <B>, conventionele bussen (B) en buurtbussen (b), 
plus een pool van beltaxi’s. Park-and-ride-parkeerplaatsen23 en 
carpoolplaatsen nodig. 

 Carpooling. Investeringen in infrastructuur vormen op zichzelf nog geen enkele 
garantie dat de bezettingsgraad van voertuigen zal toenemen aangezien er ook nog 
allerlei gedragsaspecten spelen (de benodigde planning, werktijden, 
carpoolplaatsen24, etc.). De bus/carpoolstrook in Madrid (op de autosnelweg N-VI, 
in 1993 in gebruik genomen) heeft de kwaliteit van het busvervoer enorm doen 
toenemen, maar heeft nauwelijks effect gehad op het carpoolen.  

                                          
23  Park-and-ride (P+R): parkeerfaciliteit bij een halte of station. Hiervoor is samenwerking nodig tussen de 

gemeente waar de faciliteit zich bevindt, het OV-bedrijf (en eventueel de infrastructuurbeheerder) en de 
stad die profiteert van het feit dat er minder auto’s de stad inrijden.  

24  Carpoolplaats: parkeerfaciliteit bij opritten van snelwegen of bij hypermarkten of winkelcentra; mensen 
met gelijke startpunten en bestemmingen (of in ieder geval een grote overlap) en reistijden rijden met 
meerdere auto’s naar de carpoolplaats en gaan vervolgens met één auto verder over de snelweg; doordat 
ze meerdere inzittenden in de auto hebben kunnen ze bijvoorbeeld gebruikmaken van carpoolstroken, 
hoeven ze minder tol te betalen, genieten ze voordelen bij het parkeren, etc. Dit concept, dat tientallen 
jaren geleden in Californië is ontwikkeld, werkt het best voor groepen forenzen met vaste en 
overeenkomstige werktijden. 
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 Taxi’s. Bedienen verschillende marktsegmenten: zakenmensen met haast die 
snel en alleen willen reizen, maar ook gewone mensen die ’s avonds of ’s nachts 
deeltaxi’s gebruiken of taxi’s in aanvulling op het openbaar vervoer. 
Taxidiensten zullen verbeteren met de invoering van ‘slimme taxihaltes’ die 
detecteren wanneer er mensen of wachtrijen staan, technieken voor het 
afstemmen van het aanbod op de vraag, verbeteringen in de dienstroosters 
van de chauffeurs, urgente goederendistributie, taxi’s als sensoren voor de 
actuele verkeerssituatie, etc. 

 Beprijzing. Congestieheffingen en ‘value pricing’ zullen gemeengoed worden in 
Europese steden. Diverse steden, zoals Londen, Milaan, Oslo en Stockholm, hebben 
al met succes systemen geïntroduceerd. ‘Value pricing’ bevindt zich nog in een 
embryonale fase, maar vereenvoudigde versies zijn reeds ingevoerd in steden  als 
Londen (vaste congestieheffing), Barcelona (de ‘groene zone’ van betaald parkeren) 
en Milaan.  

 Algemeen geldige kaartjes in het OV en smartcards/contactloze tickets25. 
Een gedeeld kaartjessysteem is economischer voor reizigers, maar het kost veel 
geld om een ‘financieel evenwicht’ te bereiken voor de vervoersbedrijven. Een 
mengeling van zones met een ‘flatrate’ en afstandafhankelijke tarieven leidt tot een 
stapsgewijs tariefsysteem waarin reizigers betalen voor het aantal zones dat ze 
aandoen.  

 Intelligent mobiliteitsgebied. Sensoren en real-time gegevens zullen 
betaalbaar kunnen worden toegepast in Europese steden voor het beheer van 
(gereserveerde) parkeerplaatsen, verkeerscongestie, OV-betrouwbaarheid 
(voorkomen dat bussen vlak achter elkaar gaan rijden), etc. 

 Congestieregulering. Met macroscopische fundamentele diagrammen van 
stadsverkeer kan congestie worden gereguleerd (Daganzo and Geroliminis, 2008). 

 Megalopolis. Europa wordt een netwerk van stedelijke gebieden of een ‘stad 
van steden’, die met elkaar concurreren, maar ook met elkaar samenwerken. 

 Parkeerbeheer en -beprijzing. Parkeerfaciliteiten als actieve 
mobiliteitsknooppunten met toegevoegde waarde voor hun gebruikers (winkels, 
bakken voor e-commerce, etc.), zoals kleinere OV-knooppunten. Parkeerbedrijven 
die diversifiëren naar integrale stedelijke mobiliteit (bijv. deelauto’s, witte fietsen, 
carpooling). 

 Distributie van goederen in de stad. Meer infrastructuur (platforms voor 
stedelijke logistiek), elektrische voertuigen, stille distributie ’s nachts en 
minder op straat, regulering en beprijzing, modulaire en standaard 
vrachtinrichtingen, etc. 

 Governance. ‘Mobiliteitshandvest’ voor burgers. Mobiliteitscontracten. 
‘Interested Management’-contracten voor vervoersbedrijven met bonussen en 
boetes26.  

 Functionele wetgeving en mobiliteitswetten. Grondprijsintegratie. 
Kapitaalwinst wanneer de toegankelijkheid van een gebied toeneemt. 

                                          
25  Smartcards zijn kaarten met een chip en communicatietechnologie aan boord waardoor er zonder fysiek 

contact (contactloos) kan worden betaald, hetgeen sneller is. 
26  De plaatselijke autoriteit en het vervoersbedrijf komen streefdoelen overeen en zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. In dergelijke contracten worden meestal 
stimulansen (bonussen) opgenomen voor toename van de vraag, kwantiteit en kwaliteit van de geleverde 
diensten, en boetes voor tekortschietende prestaties van het vervoersbedrijf. Ze omvatten in het 
algemeen ook ‘openbaredienstverplichtingen’ die op maatschappelijke gronden door de autoriteit worden 
bepaald. 
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 Integratie van mobiliteit in stadsplanning.  

 Buurtbussen voor ouderen en personen met beperkte mobiliteit27: snelheid 
is niet belangrijk want tijd is geen prioriteit, maar nabijheid, zodat er niet te ver 
hoeft te worden gelopen, is wel belangrijk28. Voor deze groepen kunnen ook liften 
of roltrappen nodig zijn wanneer hoogtes overwonnen moeten worden.  

 Gehandicapten en mensen met beperkte mobiliteit. Geen architectonische 
barrières, aangepaste taxi’s, bussen met lage instap, rolstoelhellingen voor alle OV-
voertuigen, etc. 

 Energie: is de toekomst aan elektriciteit? De komende tien tot twintig jaar zal er 
ook ruimte zijn voor brandstofcellen; de meeste nieuwe voertuigen zullen 
gebruikmaken van hybride technologieën. Het koolstofvrij maken van het vervoer is 
een van de strategische doelen van de EU. Naast voertuigtechnologie gaat het bij de 
elektrificering van voertuigen ook om infrastructuur en logistiek. De huidige 
inkomstenstroom uit brandstofaccijnzen moet worden vervangen, 
waarschijnlijk door congestieheffingsregelingen en tolregelingen als Eurovignet 
voor interstedelijk vervoer (eerst voor vrachtwagens en later ook voor lichtere 
voertuigen). Conventionele verbrandingsmotoren en hybride energiebronnen zullen 
naar verwachting nog tot 2030 in gebruik zijn.  

 Stedelijke veiligheid. Problemen in verband met emissies en energie zijn mogelijk 
binnen een jaar of twintig opgelost. Maar zolang we materie met flinke snelheden 
blijven verplaatsen zullen er veiligheidskwesties blijven bestaan (de kinetische 
energie van een object blijft de massa vermenigvuldigd met het kwadraat van de 
snelheid gedeeld door twee, wat de energiebron ook is). Het Zweedse ‘Vision 
Zero’-programma voor verkeersveiligheid zal worden uitgebreid naar stedelijke 
omgevingen.  

 Vervoer over water in steden met waterwegen die hiervoor geschikt zijn, zoals 
Amsterdam. 

 Tram en metro. Deze zullen een rol blijven spelen vanwege hun snelheid (tram 
20-22 km/u, metro 28-35 km/u) en capaciteit, maar bij lagere capaciteiten en 
snelheden (15-18 km/u) zullen ze geleidelijk vervangen worden door netbussen die, 
in de nabije toekomst, ook elektrisch of hybride zullen zijn. 

 Vrachttrams en -metrotreinen in sommige steden, maar afzonderlijk van die 
voor personenvervoer, om het laden en lossen niet onnodig te vertragen; de 
vrachtvoertuigen kunnen tussen de passagiersvoertuigen door rijden, maar zonder 
dat het laden en lossen van invloed is op reistijden; dit kan worden bereikt door 
gebruik te maken van modulaire containers waarmee snel kan worden geladen en 
gelost en/of van parallelle platforms. 

                                          
27  Een persoon met beperkte mobiliteit (PBM) is iemand die vanwege (permanente of tijdelijke) fysieke 

beperkingen niet in staat is zich ‘normaal’ te verplaatsen (wat betreft snelheid, afstand en 
manoeuvreerbaarheid). PBM’s zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met zware tassen of andere lasten, 
volwassenen met kleine kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een handicap, etc. 

28  Met betrekking tot openbaar vervoer vinden ouderen en personen met beperkte mobiliteit de tijd die ze 
moeten lopen in het algemeen belangrijker dan de wachttijd (twee tot drie keer zo belangrijk als de 
reistijd); daarentegen is wachttijd belangrijker voor zakenmensen omdat ze vaak met deadlines te maken 
hebben.   
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4.3. Kansarme concepten voor de Europese stedelijke mobiliteit 
 
Zaken waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze op grote schaal in Europa invoering zullen 
vinden: 
 

 Segways en motorfietsen met twee wielen naast elkaar29, 

 verkeerslichten (voor voetgangers) die aftellen en een overgang van rood naar 
groen via oranje (zodat automobilisten zich klaar kunnen maken om op te 
trekken)30, 

 steps31, 

 driewielers, 

 ‘concept’-motorfietsen, bijvoorbeeld met drie wielen (Piaggio M3) of met een 
overkapping (BMW C1), etc.32, 

 ‘lean machines’33,  

 trams en metrotreinen die naast passagiers ook goederen vervoeren34,  

 PRT (Personal Rapid Transit), APM (Automatische People Mover) en monorails35, 

 continu vervoer – snelle loopbanden (AMW’s)36, 

 trolleybussen37, 

 belbussen – deeltaxi’s zijn geschikter bij geringe vraag; voor groepen (bijv. 
sportevenementen, winkelcentra, bedrijfsuitstapjes, toeristische uitstapjes) kunnen 
goed on-demand bussen worden gebruikt (micro-, mini- of gewone bussen), 

 kabelspoorwegen, kabelbanen, gondelbanen, kabeltrams – alleen in zeer specifieke 
omstandigheden. 

 OV-knooppunten; deze werken in grote, dynamische (nog steeds langs corridors 
groeiende) steden met radiale toegangsnetwerken en voldoende ruimte en geld om 
deze faciliteiten te bouwen en subsidiëren, zoals Madrid. 

 

                                          
29  Een versie van de Segway waarop je kunt zitten; het enige voordeel van deze ‘motorfiets’ is dat hij op de 

twee wielen kan blijven balanceren zonder verder de grond te raken, maar dit gaat ten koste van de 
manoeuvreerbaarheid (remvermogen, draaicirkel) in vergelijking met andere motorfietsen.  

30  Dit soort aanpassingen vergroot de capaciteit van kruisingen, maar is slecht voor de verkeersveiligheid; ze 
zijn daarom strijdig met de filosofie van de leefbare stad (zie Honoré, 2006).  

31  Steps met grote wielen en remmen die vooral toeristisch worden gebruikt aangezien fietsen energie-
efficiënter zijn. 

32  Slechts aantrekkelijk voor zeer specifieke doelgroepen; de ‘concepten’ zijn meestal strijdig met de 
levensstijl van motorrijders.  

33  Conceptauto, ontwikkeld in de jaren tachtig, met drie wielen voor twee personen (meestal achter elkaar), 
die in bochten overhelt zodat bochten sneller genomen kunnen worden.  

34  Zoals hierboven reeds aangegeven verlengt dit de reistijd voor reizigers. Verder is het duur vanwege het 
handmatig laden en lossen en is het in het algemeen geen goed economisch alternatief voor 
goederenvervoer met vrachtwagens en bestelwagens, met de huidige structuur van vaste OV-
infrastructuren en de huidige kostenstructuur van goederendistributie in steden (met inbegrip van alle 
kosten in verband met parkeren, regelgeving voor laden en lossen, lonen en bedrijfsvoering). 

35  Infrastructuren door de lucht zijn niet geschikt voor bestaande, dichtbebouwde Europese steden, maar ze 
zouden wel kunnen werken in voorstedelijke gebieden, rondom OV-eindstations, luchthavens en dergelijke. 

36  Continu vervoer is eenrichtingsvervoer en werpt een veelheid aan barrières op die in een leefbare stad niet 
acceptabel zijn. Het kan echter wel worden gebruikt op bijvoorbeeld luchthavens en OV-knooppunten 
wanneer voorstedelijke gebieden worden gepland. 

37  In de nabije toekomst zullen bussen elektrisch of hybride zijn. Geen noodzaak om elektriciteitskabels boven 
de straten te hangen die mensen het gevoel geeft gevangen te zijn in een kooi, ten behoeve van een 
vervoersmodaliteit die juist voor vrijheid zou moeten zorgen. 
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4.4. EU-maatregelen om stedelijke mobiliteitsontwikkelingen te 
bespoedigen 

 

 Richtlijnen voor ‘politiek lastige’ maatregelen als congestieheffing. Het 
Europees Parlement kan stadsbesturen helpen ‘value pricing’ in te voeren met 
richtlijnen in de geest van de Eurovignet-richtlijn. 

 Europese normen en labels voor stedelijke mobiliteit. Er zou een ‘catalogus’ 
kunnen worden samengesteld met normen en ‘labels’ voor mobiliteitsconcepten voor 
alle plannings-, bouw-, ingebruikname-, operationele en onderhoudsfases. Bij 
taxonomieën zou rekening moeten worden gehouden met stromen, 
gebruikersverwachtingen en -gedrag, kosten, milieu, culturele aspecten, etc. 
Wanneer een stad (van zekere grootte, met een zuidelijk temperament) 
bijvoorbeeld overweegt een dergelijk concept in te voeren, dient de planningsfase 
ten minste het volgende te bevatten: vraagstudie, evaluatie van alternatieven, 
milieuanalyse, etc.  

 Grondige analyse en verspreiding van ‘best cases’. In het kader van veel Europese 
projecten is er een gegevensbank gemaakt met ervaringen van steden met 
innovaties in mobiliteit (o.a. eltis.org), maar er is geen sprake van audits of 
standaardisering van de input en de output en daardoor is het erg lastig te 
extrapoleren. De conclusie is: “iedere stad is anders”. Wij stellen dat de stad als 
systeem een generiek concept is en kan worden geanalyseerd vanuit een 
systeembenadering. Het zou mogelijk moeten zijn om met een kritische analyse 
door deskundigen (wetenschappers, consultants, bestuurders en gebruikers) van 
deze bestaande gegevensbanken, de best functionerende implementaties in Europa 
(waarschijnlijk toegespitst op de specifieke situatie) te vinden en vervolgens te 
extrapoleren of te voorspellen hoe succesvol een bepaald concept in een bepaalde 
stad zou zijn. 

 Beoordeling van implementaties38. Deze beoordeling is gekoppeld aan het 
vorige punt.  

 Cijfers geven. Het geven van cijfers voor stedelijke mobiliteit is altijd lastig, maar 
kan van nut zijn bij de evaluatie van de prestaties van steden. Het cijfer moet 
rekening houden met de prestaties en percepties van alle betrokken partijen (met 
name ‘indicatoren van klanttevredenheid’ en ‘ervaren kwaliteitsproblemen’), de 
kwantiteit en de kwaliteit van het vervoersaanbod, duurzaamheid en veiligheid, de 
economische en maatschappelijke efficiëntie bij het tegemoetkomen aan 
mobiliteitsbehoeften. Wanneer er eenmaal een systematiek voor het geven van 
cijfers is vastgesteld, kan het cijfer in de loop van de tijd worden gevolgd en 
kunnen financieringsbesluiten worden gekoppeld aan het cijfer39. 

 Financiering (EIB, EU-onderzoeksprojecten, EFRO-fondsen, etc.) koppelen aan 
prestaties op het vlak van maatschappelijke kwaliteit en kosten-batenplaatjes van 
stedelijke mobiliteitsprojecten. Gekoppeld aan het vorige punt over cijfers en ook 
aan ‘Interested Management’-contracten. In de toekomst zouden steden een 

                                          
38  Nog niet zo lang geleden (Carvajal, 2004) heeft de Europese Investeringsbank alle door haar gefinancierde 

lightrail- en metroprojecten geëvalueerd; ondanks het belang hiervan voor het management, is deze 
beoordeling uitgevoerd in het kader van een stage en met slechts een minimaal budget (een studiebeurs 
voor twee maanden) in plaats van met professionele middelen.  

39  Bijvoorbeeld: een innovatieve, inwonergerichte stad (A) voert een goed functionerend bussysteem (zoals 
netbus) in dat tegen bepaalde kosten een zeker serviceniveau levert, terwijl stad B simpelweg geld blijft 
verkwisten aan een slecht functionerend bestaand busnet. Het kan dan gebeuren dat stad A een 
congestieheffing invoert en een MFD voor stadsverkeer gebruikt en zo de congestie op een 
maatschappelijk optimum weet te krijgen, terwijl stad B ‘blind’ een beprijzingsregeling invoert, gewoon om 
geld te verdienen en dat stad B dan voordeel trekt van het totale gebrek aan congestieregulering door 
meer geld binnen te krijgen. 
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‘servicemenu’ op het gebied van mobiliteit moeten garanderen (inclusief 
betrouwbaarheid); financiering is een goed middel om de invoering van dergelijke 
menu’s mee te stimuleren.  

 Fundamenteel onderzoek en innovatie in stedelijke mobiliteit bevorderen. 
Dit is gedeeltelijk gebeurd binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek, 
maar specifieke aandacht is nog steeds geboden. De 21e eeuw wordt de eerste 
stedelijke eeuw in de geschiedenis en veel relevante concepten zijn nog in 
ontwikkeling. We kunnen ons niet veroorloven tot het eind van de eeuw af te 
wachten. Kruisbestuiving tussen verschillende mobiliteitssectoren en ICT-
mogelijkheden kan innovatieve en uitvoerbare ideeën stimuleren. 
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