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De straat is een leefgebied
In 2050 staat de mens in de Nederlandse stad centraal. De openbare ruimte is prettig, groen en schoon met aandacht voor 
verblijven, recreëren en spelen.
Een levendige omgeving in centra en economische kerngebieden nodigt uit tot buiten zijn en met voorzieningen in de 
buurt worden lopen en fietsen een logische keuze. Er staan geen auto’s meer geparkeerd, er is een gedeelde ruimte voor 
langzaam verkeer, zoals (deel)fietsen en andere slimme ‘last mile’-mobiliteitsoplossingen voor personen en goederen. De 
inrichting is veilig voor alle mensen. In de woongebieden is het rustig wonen in een prettig leefklimaat. Voetgangers 
hebben voorrang, parkeerplaatsen zijn vervangen door groen en ruimte voor buitenactiviteiten. Openbaar vervoersaders 
verbinden de verschillende gebieden via multimodale hubs, waar overgestapt kan worden op diverse deelsystemen en 
(logistieke) services zijn gesitueerd. 

Mensen hebben de keuze
In 2050 heeft iedereen de mogelijkheid om te gaan en staan waar ze willen door een breed en divers aanbod van op elkaar 
aansluitende (deel)systemen van onder andere auto’s, fietsen, hoovers en drones. De verschillende en persoonlijke opties 
zijn laagdrempelig, goed toegankelijk via een universeel systeem en overstappen is eenvoudig. Een levendige 
sociaal-maatschappelijke en open mentaliteit maakt het delen van vervoersmiddelen een vanzelfsprekende keuze.
Individuele reisadviezen zijn gebaseerd op actuele informatie waarin persoonlijke informatie (reisbehoeften en 
voorkeuren) en algemene informatie (weer, omgeving, prijsniveau, etc.) wordt gebruikt in combinatie met een real-time 
analyse en voorspelling van vervoersstromen en verplaatsingsgedrag. Geïntegreerde data- en infrasystemen zijn 
ontworpen op de menselijke maat en keuzevrijheid voor mensen, met aandacht voor het publieke belang en privacy.

Slim ontworpen steden en verbindingen 
In 2050 zijn steden logisch en slim ontworpen met aandacht voor economische vitaliteit en regionale verbindingen. 
Nederlandse steden en het ministerie werken meer samen zodat door het hele land snel en veilig gereisd kan worden. Er is 
een fijnmazig netwerk van modaliteiten met hoge betrouwbaarheid en goede voorzieningen voor mensen en goederen. 
Nederlandse steden werken samen en zijn koploper in het realiseren van betekenisvolle innovaties die bijdragen aan de 
grote doelstellingen, waarbij passende regelgeving de dynamiek en flexibiliteit van innovatie faciliteert en publieke 
belangen structureel borgt. Nieuwe waardemodellen voor bijvoorbeeld inkomsten uit bedrijfsterreinen of incentives voor 
gewenst gedrag, afgestemd tussen overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau, zijn hierin sturend.

Mobiliteit in Nederlandse steden in 2050

Een gewenst toekomstbeeld
In 2050 genieten Nederlanders van een schone, veilige en gezonde leefomgeving in stedelijke gebieden met energie-neutrale 
mobiliteitsoplossingen voor mensen en goederen. 
Steden zijn aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven voor een diversiteit aan leefstijlen en leeftijden. Er is 
ruimte gecreëerd doordat geparkeerde auto’s uit het straatbeeld zijn verdwenen. De dynamiek in en tussen steden wordt 
gefaciliteerd door verschillende verbindingen en vervoersvormen en logische keuzes voor diverse hubs op wijk-, centraal en 
regioniveau, waarmee gewenste volumes van vervoersstromen efficiënt worden gefaciliteerd. Services zijn slim gekoppeld aan 
deze hubs.

Dit toekomstscenario is tot stand gekomen in een co-creatief proces samen met vertegenwoordigers van Amsterdam, 
Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Kernelementen van het gewenste toekomstscenario voor 2050 zijn:
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Optimising mobility modes
Increasing efficiency, drive trains (e.g. 

plug-in hybrid electrical vehicles), 
comfort and safety of mobility modes.

Expanding and exploiting
More efficient use of existing 

infrastructure and construction of new 
physical infrastructure (roads, hubs 

etc.) to accommodate growing mobility 
demand.

On-board automation
Development of on-board solutions to 

enhance safety, comfort and fuel 
economy, e.g. by sensors and 

monitoring.

Occasional interoperability of 
data sources

Different data sources (open, private, 
traffic) are occasionally combined by 

means of open protocols.

New mobility services and 
sharing initiatives

Based on (open) data and matching of 
supply and demand, enabling new, 

disruptive mobility services, e.g. Uber, 
mytaxi, car2go.

Supporting sustainable and 
healthy choices

Promoting bottom-up movements 
towards healthy behaviour and 

awareness, e.g. through education and 
incentives.

New incentives and measures
Implementation of new incentives and 

measures to promote and scale-up new 
mobility solutions and services.

Physical separation of flows
Separation of lanes and (re-)design of 

infrastructure for flexible use over time, 
aligned with growing diversity of 

(sustainable) mobility modes. 

Communication with 
environment

One-directional communication from 
vehicles to the environment for less 

critical purposes, e.g. with 
infrastructure, people and grids.

Booking and billing services
Integrated booking and billing services 

across multiple public transport 
solutions (e.g. one city card for all 

public transport services).

Small-scale logistics solutions
Small-scale solutions to make city 
logistic streams more efficient, e.g. 

pick-up points.

Efficiency improvement of 
urban logistics

Efficiency improvement by means of 
cargo ‘hitching’ between different 

logistic service providers.

Lightweight logistic solutions
New technological solutions for 

lightweight logistics (e.g. drones and 
robot delivery of small packages).

New forms of cooperation
New forms of cooperation between 
different parties (public - private - 
citizen) to speed innovations in 

mobility solutions.

Sustainable technologies for 
lightweight vehicles

Sustainable technologies for a range of 
lightweight vehicles, e.g. electric and 

hydrogen powered.

Smart solutions
Increase intelligent assets, e.g. 

sensors, cameras, RFID tags and 
inductive loops for detection and 

energy generating constructions e.g. 
‘solar roads’.

Hybrid mobility solutions
Separation between public and private 

transport blurs due to the change in 
ownership (first signs of Mobility as a 

Service).

Deployment through media
Traditional media (critical journalism) 
and social media are used to mediate 
in the transition towards a sustainable 

society.

Active role of government
Public parties take the lead to ensure 
cooperation among all parties in the 

transition towards smart and 
sustainable mobility

(e.g. in tendering procedures).

Ethical recalibration
Public parties take the lead in an 
ethical discussion of privacy and 

security to safeguard public interest.

New mobility modes
New solutions for specific mobility 

demands, e.g. e-bikes, hover boards, 
e-scooters .

(Re-)designing dedicated areas
Creating areas for e.g. intermodal 

hubs, green corridors for cycling and 
walking, e-bike highways, e-vehicle 

charging systems and areas for 
autonomous vehicles.

Autonomous driving in 
controlled areas

Connecting vehicles for more critical 
purposes, such as platooning and 
autonomous driving in separate, 

controlled zones.

Small-scale initiatives
Supporting initiatives by individuals, 
communities and local businesses for 

sustainable, cooperative solutions.

Encouraging green behaviour
Encouraging people to choose more 

active mobility options by 
(re-)designing the urban space with 

more attractive green areas.

Dynamic innovation network
Dynamic innovation networks 

(including all parties necessary for 
smart and sustainable mobility) to 

enable active response to suitable new 
mobility systems. 

Framework for liability
Insurance for new ownership(s) and 

sharing of assets (e.g. ‘who is 
responsible?’) to promote the adoption 

of sustainable mobility modes.

Full-electric lightweight 
vehicles

A wide range of models of full-electric 
vehicles provide freedom of choice for 

users.

Energy-efficient solutions
 Increased availability of new solutions 

for fast charging of (mainly electric) 
vehicles (e.g. inductive charging) and 

increased local storage of energy.

Sharing of private data for 
added value

Sharing of personal data is considered 
valuable, and enables market uptake 

for sharing initiatives towards Mobility 
as a Service (MaaS).

Individual services
Merging of diverse data sources (e.g. 
weather forecast and diary) enables 
more reliable user information and 

customised services.

Proactive infrastructure
Increasing the intelligence of physical 
infrastructure to proactively adapt to  

guide sustainability, e.g. smart 
charging and adaptive road marks.

Enhanced connectivity
Small, autonomous, efficient and 

affordable sensors in infrastructure 
and mobile devices enable the shift to 

bidirectional communication.

Solutions for privacy and 
security issues

New technologies, e.g. block chain and 
other encryption technologies, 
increase privacy and security.

Electric heavy-duty vehicle 
solutions for limited range
Extension of available heavy-duty 

vehicle that provide clean and silent 
solutions for in-city transport (’last 

mile’).

Fast, reliable and secure 
communication network

Roll-out of 5G and fibre networks.

New  protocols
New protocols to connect systems and 

enable roaming of services (e.g. 
integrated billing, booking and 

dynamic pricing over multiple mobility 
modes).

Enhanced traffic management
Smart infrastructure enables fast 

(real-time) information management 
and control of traffic flows and crowds.

Integrated services
Connected and integrated mobility 

services in an open information system 
offer a range of mobility options.

Integration of resources for city 
logistics

Sharing of resources to integrate city 
logistics flows by sharing hubs, 

storage, data and transport.

Conscious decisions
People’s travel reasons and purposes 

will change, reducing the urge to travel 
and increasing the choice to use 

alternative forms of travel.

Responsible sharing of assets
Public parties ensure access by other 
(private) parties to public assets, e.g. 

public transport data and 
infrastructure.

Proactive local regulations
Discouraging the use of high-emission 

(private) cars and unsustainable 
solutions, e.g. by regulating time slots 

or flexible use of infrastructure.

Cooperative driving technology
Technologies to communicate, react 
and respond between new vehicles, 
enabling e.g. (truck) platooning in all 

areas.

Optimising logistics flows
Optimising physical logistics flows by 
using time slots (e.g. night deliveries) 
and usage rate of infrastructure (i.e. 

urban spaces).

Scalability
EU legislation to ensure scalability of 

innovative mobility solutions, e.g. 
scalable legislation for Uber.

Openness
New frameworks for accessibility and 

openness of data systems and mobility 
systems, including coverage of 

national privacy issues. 

Connected energy systems
Bidirectional grids and systems to 

generate, store, use and exchange of 
energy between infrastructure, 

buildings, vehicles etc.

Affordable full-electric 
lightweight vehicles

All kinds of full-electric vehicles are 
more affordable for the mass market 

than conventional polluting 
(combustion) engines.

Autonomous buses
Connected, automated buses can drive 
autonomous outside controlled areas 
on dedicated routes with dedicated 

bus stops.

Self-learning traffic 
management system

One integrated smart system for 
intermodal transport (private and 

public, passengers and goods) based 
on different data sources.

Personalised travel advice
(F)actual advice across different 

modality platforms based on shared 
services creates a more efficient 

system (combining people and goods).

Intermodal logistics solutions
Combining transport of goods with all 

mobility modes (’cargo hitching’). 

Demand-driven solutions
Engaged citizens increasingly demand 

sustainable, flexible solutions.

New value systems
Attractive economic systems to 

enhance the creation of integrated 
mobility services and products.

Globalisation
Data privacy and legislation at a global 

level.

Demand-driven services
Flexible choices of modalities and 

services (e.g. based on widespread use 
of dynamic pricing) matching diversity 

in needs and lifestyles.

Reduced logistics flows
Small-scale solutions (house and 
neighbourhood) for resources and 

waste, due to developments in 
3D-printing, retail, urban farming and 

local goods storage.

Self-improving communities
Communities create value by realising 
local and personal initiatives in which 

energy and mobility solutions are 
shared and exchanged. 

Abundant renewable energy
Sustainable energy is widely available 

and affordable as a result of large-scale 
solutions, e.g. wind and solar parks 

and alternatives.

Autonomous driving outside 
cities

Safe and efficient autonomous driving 
on less complex routes such as 

highways.

Full cooperative driving 
technology

All vehicles (old, new and all types), all 
road users and all infrastructure are 

interconnected for communication and 
cooperative driving.

Hybrid logistics solutions
Combining transport of goods and 

people with all modes (’hitching’), e.g. 
by using multifunctional drones, small 

(shared) vehicles or pipelines.

Personal influence
Social mechanisms, incentives and 
measures provide evidence of the 

consequences of people’s choices and 
influences. 

Total value
Data is valued based on ‘value for 

society’ instead of purely by economic 
value — this creates a level playing 

field for sustainable solutions.

Less physical urban 
infrastructure

Less physical infrastructure for mobility 
in cities due to sustainable mobility 
solutions, enabling a greener living 

environment.

Innovative infrastructure for 
lightweight vehicles

New engineering technologies to make 
infrastructure for light weight vehicles 

e.g. unfolding bike paths.

Innovative heavy infrastructure
Cheaper, faster and sustainable 

technologies for heavy infrastructure 
(e.g. roads, railways) and constructions 

(e.g. tunnels and bridges) .

Solutions in circular economy
New solutions, e.g. up-cycling, aimed 

at ensuring constant high usability and 
value of products, components and 

materials.

Public living area
Redesign of urban areas to release 
infrastructure for other purposes.

Adaptive vehicles
Artificial intelligence within the vehicle 
for user comfort: adaptation based on 
user profile and personal preferences.

The ‘next economy’
The ‘next economy’ based on value 

models and integrated value for 
society at large.

All vehicles are zero-emission
All available vehicles and mobility 

modes are clean, zero-emission fit for 
purpose. 

Self-organising energy system
Integrated system that matches supply 

and demand for sustainable energy.

Urban autonomous driving
Full integration of autonomous vehicles 

with all modes of traffic and urban 
artefacts (e.g. urban environment and 

citizens).

Self-organising transport 
system

Integrated system using different data 
sources to dynamically respond to 

supply and demand. 

Open and connected platform
Diverse, high quality total system with 

sufficient availability of transport of 
people and goods for all needs, 

distances and lifestyles.

Physical internet
Open logistics system based on 

physical, digital, and operational 
interconnectivity, through 

encapsulation, interfaces and 
protocols.

Connected urban logistics
Internet of Things allows real-time 

monitoring of locations and status of 
goods, and connectivity between urban 

logistics among different (urban) 
logistics service providers.

Optimaliseren van voertuigen
Verhogen van de efficiëntie, het 

comfort en de veiligheid van 
bestaande vervoersmiddelen.

Uitbreiden en uitbuiten
Efficiënter gebruik van bestaande 

infrastructuur en aanleg van nieuwe 
fysieke infrastructuur (zoals wegen en 
hubs) om aan de groeiende vraag te 

voldoen.

Voertuigautomatisering
Ontwikkeling van systeemoplossingen 

om de veiligheid, het comfort en het 
brandstofgebruik te verbeteren, bijv. 

door sensoren en meetsystemen.

Incidentele interoperabiliteit 
van data bronnen

Verschillende data bronnen (open, 
privé, verkeer) worden incidenteel 

gekoppeld door het gebruik van open 
protocollen.

Nieuwe mobiliteitsdiensten en 
deelsystemen

Gebaseerd op (open) data en het bij 
elkaar brengen van vraag en aanbod 

ontstaan nieuwe, ontwrichtende 
mobiliteitsdiensten, zoals Uber, Mytaxi 

en Car2go.

Ondersteunen van duurzame en 
gezonde keuzes

Het promoten van ‘bottom-up’ 
bewegingen richting gezond gedrag en 
bewustwording, bijv. door onderwijs en 

beloningen.

Nieuwe 
(stimulerings)maatregelen 

Doorvoeren van 
stimuleringsmaatregelen en 

regelgeving om het opschalen van 
nieuwe mobiliteitsoplossingen en 

-diensten te bevorderen.

Scheiding van vervoerstromen
Fysieke scheiding van rijbanen en (her) 
ontwerp van infrastructuur voor flexibel 
gebruik in de tijd en afgestemd op de 
groeiende diversiteit van (duurzame) 

voertuigen.

Communicatie met de 
omgeving

Eénrichtingscommunicatie van 
voertuigen met hun omgeving voor 

niet-kritische toepassingen, bijv. met 
infrastructuur, mensen en het net.

Reserverings- en 
betaaldiensten

Integrale reserverings- en 
betaalsystemen over verschillende 
openbaarvervoerssystemen heen 

(zoals een chipkaart )

Kleinschalige logistieke 
oplossingen

Kleinschalige oplossingen maken 
stedelijke logistieke stromen 

efficiënter, bijvoorbeeld ophaal 
punten.

Efficientieslag in stedelijke 
logistiek

Het verbeteren van de efficiëntie door 
het met elkaar meeliften van ladingen 

(cargo hitching) van verschillende 
logistieke dienstverleners. 

Lichtgewicht logistieke 
oplossingen

Nieuwe technologische oplossingen 
voor lichtgewicht logistiek, 

bijvoorbeeld drones of robots voor het 
bezorgen van kleine pakketten.

Nieuwe vormen van 
samenwerking

Nieuwe samenwerkingsvormen met 
verschillende belanghebbenden 
(publiek - privaat - burgers) om 

innovatie van mobiliteitsoplossingen 
te versnellen.

Duurzame technologieën voor 
lichtgewicht voertuigen

Duurzame technologieën voor een 
breed assortiment van lichtgewicht 

voertuigen, zoals elektrisch of 
waterstof- aangedreven.

Slimme oplossingen
Toename van intelligente middelen, 

zoals sensoren, camera’s, RFID-tags en 
inductielussen om te meten, en 

energie-opwekkende  oplossingen 
zoals ‘solar wegen’

Hybride mobiliteitsdiensten
De scheiding van publiek en privaat 

vervoer vervagen door de verandering 
van eigenaarschap (de eerste signalen 

van Mobility as a Service).

Inzet van media
Traditionele media (kritische 

journalistiek) en sociale media worden 
ingezet in de transitie naar een 

duurzame maatschappij.

Actieve rol van de overheid
Publieke partijen nemen het voortouw 
om te verzekeren dat er samenwerking 
ontstaat tussen alle betrokkenen in de 

transitie naar slimme en duurzame 
mobiliteit (bijv. in tender procedures).

Ethische herijking
Publieke partijen nemen het voortouw 
in de ethische discussie over privacy 
en veiligheid om het publieke belang 

te waarborgen.

Nieuwe vervoersmiddelen
Nieuwe oplossingen voor specifieke 
mobiliteitsvragen, zoals e-fietsen, 

hooverboards en e-scooters.

(Her)ontwerpen gebieden
Het creëren van toegewezen zones, 

zoals intermodale hubs, groene 
doorgangen voor fietsers en 

wandelaars, snelwegen voor e-fietsen, 
oplaadstations en zones voor 

autonome voertuigen.

Autonoom rijden in 
gecontroleerde gebieden

Koppelen van voertuigen voor meer 
kritische doeleinden, zoals platooning 
en autonoom rijden in afgebakende, 

gecontroleerde zones.

Kleinschalige initiatieven
Het ondersteunen van initiatieven van 

individuele, communities en lokale 
bedrijven voor duurzame, coöperatieve 

oplossingen.

Stimuleren van ‘groen’ gedrag
Mensen stimuleren om te kiezen voor 
actieve mobiliteitsoplossingen door 
het (her)ontwerpen van de openbare 
ruimte met meer en aantrekkelijkere 

groene gebieden.

Dynamisch innovatienetwerk
Dynamische innovatienetwerken (met 
daarin alle partijen die nodig zijn voor 

slimme en duurzame mobiliteit) om 
actief invulling te kunnen geven aan 

passende nieuwe mobiliteitssystemen. 

Kader voor aansprakelijkheid
Verzekering voor nieuwe vormen van 

eigenaarschap en het delen van 
middelen (’wie is verantwoordelijk?’) 

om de adoptie van duurzame 
mobiliteitsoplossingen te versnellen.

Volledig elektrische 
lichtgewicht voertuigen

Een breed assortiment van modellen 
van volledig elektrisch aangedreven 
vervoersmiddelen biedt gebruikers 

keuzevrijheid.

Energie-efficiënte oplossingen
 Toename van nieuwe oplossingen voor 

snelladen van (voornamelijk) 
elektrische voertuigen (bijv. door 
inductie) en toename van lokale 

energieopslag.

Het delen van privé data in ruil 
voor toegevoegde waarde

Het delen van persoonlijke data wordt 
als waardevol beschouwd en leidt tot 

commerciële initiatieven voor 
deelsystemen, op weg naar Mobility as 

a Service (MaaS).

Gepersonaliseerde diensten
Het samenvoegen van verschillende 

data bronnen (zoals weersvoor- 
spellingen en persoonlijke agenda) 

levert betrouwbare gebruikers- 
informatie en maakt gepersonaliseerde 

diensten mogelijk.

Proactieve infrastructuur
Toename van de intelligentie van 

fysieke infrastructuur om zich proactief 
aan te passen aan duurzame 

toepassingen, zoals slim opladen en 
veranderende wegmarkeringen.

Interactieve connectiviteit
Kleine, autonome, efficiënte en 

betaalbare sensoren in infrastructuur 
en mobiele apparaten 

vergemakkelijken de transitie naar 
tweerichtings- communicatie.

Oplossingen voor privacy en 
veiligheidsaspecten

Nieuwe technologieën zoals block 
chain en andere encryptie 

technologieën, verhogen de 
waarborging van privacy en veiligheid.

Elektrische zware 
voertuigoplossingen voor 

beperkt bereik
Uitbreiding van beschikbare zware 

voertuigen die schone en stille 
oplossingen bieden voor 

binnenstedelijk transport (’last mile’).

Snelle, betrouwbare en veilige 
communicatienetwerken

Uitrol van 5G en glasvezelnetwerken.

Nieuwe  protocollen
Nieuwe protocollen voor het koppelen 
van systemen en voor de roaming van 

diensten, zoals integraal betalen, 
reserveringssystemen en dynamische 

prijsstelling over verschillende 
mobiliteitsoplossingen.

Beter verkeersmanagement
Slimme infrastructuur maakt snel en 

real-time informatiemanagement 
mogelijk en daarmee de beheersing 
van verkeersstromen en menigten.

Integrale diensten
Verbonden en integrale 

mobiliteitsdiensten in een open 
informatiesysteem bieden een breed 

assortiment van 
mobiliteitsoplossingen.

Delen van middelen voor 
stedelijke logistiek

Het delen van middelen voor overslag 
(hubs), opslag, data en transport om 

logistieke stromen te integreren.

Weloverwogen beslissingen
De motivatie en doelen van mensen 
om te reizen zullen veranderen en 
daarmee de drang om te reizen. 

Daardoor zal de keus voor alternatieve 
vormen van reizen toenemen.

Verantwoord delen van 
middelen

Publieke partijen verzekeren de 
toegang tot publieke middelen door 
andere (private) belanghebbenden, 
zoals data over openbaar vervoer of 

infrastructuur.

Proactieve, lokale regelgeving
Ontmoedigen van het gebruik van 

vervuilende (privé) auto’s en 
niet-duurzame oplossingen, bijv. door 
het reguleren van tijdvensters of het 
flexibel gebruik van infrastructuur.

Coöperatieve aandrijftechniek
Communicatietechnologieën (reageren 

en beantwoorden) tussen nieuwe 
voertuigen maken (vrachtwagen) 

pelotonrijden (’platooning’) mogelijk in 
alle gebieden.

Optimaliseren van logistieke 
stromen

Optimaliseren van fysieke logistieke 
stromen door het gebruik van 

tijdvensters (bijv. nachtbezorging) en 
benuttingsgraad van infrastructuur 

(bijv. openbare ruimte) 

Schaalbaarheid
EU wetgeving om de schaalbaarheid 

van innovatieve mobiliteitsoplossingen 
te verzekeren, zoals schaalbare 

regelgeving voor Uber.

Openheid
Nieuwe kaders voor toegankelijkheid 
en openheid van data systemen en 

mobiliteitssystemen, inclusief dekking 
voor nationale privacy aspecten. 

Gekoppelde energiesystemen
Tweerichtings-stroomnet en systemen 
voor het opwekken, opslag, gebruik en 

uitwisselen van energie tussen 
infrastructuur, gebouwen, voertuigen, 

enzovoort.

Betaalbare elektrische 
lichtgewicht voertuigen
Allerlei soorten lichtgewicht 

vol-elektrisch aangedreven voertuigen 
zijn betaalbaarder voor de massamarkt 

dan die met conventioneel 
aangedreven (vervuilende) motoren.

Autonome bussen
Gekoppelde, geautomatiseerde bussen 

kunnen zelfstandig rijden buiten 
gecontroleerde gebieden op vaste 

routes met vaste haltes.

Zelflerend verkeers- 
management systeem
Eén integraal systeem voor 

intermodaal vervoer (privaat en 
publiek, mensen en goederen) 

gebaseerd op verschillende data 
bronnen.

Gepersonaliseerd reisadvies
Actueel en onderbouwd advies over 
verschillende vervoersmodaliteiten 
heen gebaseerd op deeldiensten, 

creëren een efficiënter systeem (door 
het koppelen van mensen en 

goederen).

Intermodale logistieke 
oplossingen

Combineren van goederentransport 
met alle mobiliteitsoplossingen (’cargo 

hitching’). 

Vraaggestuurde oplossingen
Betrokken burgers vragen in 

toenemende mate om duurzame en 
flexibele oplossingen.

Nieuwe waardesystemen
Aantrekkelijke economische systemen 

om de ontwikkeling van integrale 
mobiliteitsdiensten en -producten te 

ondersteunen.

Globalisering
Data privacy en wetgeving wereldwijd.

Vraaggestuurde diensten
Flexibele keuzemogelijkheden in 

modaliteiten en diensten (o.a. 
gebaseerd op dynamische prijsstelling) 

komen tegemoet aan de diversiteit in 
behoeften en leefstijlen.

Reduceren van logistieke 
stromen

Kleinschalige oplossingen (huis- en 
buurtniveau) voor grondstoffen en 

afval door ontwikkelingen in 
3D-printen, retail, stadslandbouw en 

lokale opslag van goederen.

Zichzelf verbeterende 
communities

Communities creëren waarde door het 
realiseren van lokale, persoonlijke 

initiatieven waarbij energie en 
mobiliteitsdiensten worden gedeeld en 

uitgewisseld. 

Overvloedig aanbod van 
duurzame energie

Duurzaam opgewekte energie is 
rijkelijk beschikbaar en betaalbaar als 

resultaat van grootschalige oplos- 
singen zoals wind- en zonneparken.

Autonoom rijden buiten steden
Veilig en efficiënt zelfstandig rijdende 
voertuigen op minder complexe routes 

zoals snelwegen.

Volledig coöperatief 
weggebruik

Alle vervoermiddelen (nieuw, oud en 
alle types), weggebruikers en alle 
infrastructuur zijn verbonden voor 

onderlinge communicatie en 
coöperatief rijden.

Hybride logistieke oplossingen
Samenvoegen van goederen- en 

personenvervoer binnen alle 
modaliteiten (’hitching’), bijv. door het 
gebruik van multifunctionele drones, 

kleine (deel)voertuigen of 
pijpleidingen.

Persoonlijke invloed
Sociale mechanismen, beloningen en 

maatregelen leveren bewijslast over de 
consequenties van de keuzes die 

mensen maken en zullen die keuzes 
beïnvloeden. 

Integrale waarde
Data wordt gewaardeerd op basis van 

‘waarde voor de maatschappij’ in 
plaats van slechts economische 

waarde, waardoor een gelijk speelveld 
ontstaan voor duurzame oplossingen.

Minder fysieke infrastructuur
Minder fysieke infrastructuur voor 

mobiliteit in steden door duurzame 
mobiliteitsoplossingen maken 

groenere leefomgevingen mogelijk.

Innovatieve infrastructuur voor 
lichtgewicht voertuigen

Nieuwe technieken voor de aanleg van 
infrastructuur voor lichtgewicht 

gebruik, zoals uitrolbare fietspaden.

Innovatieve zware 
infrastructuur

Goedkopere, snellere en duurzame 
technologieën voor zware 

infrastructuur ((spoor)wegen) en 
constructies (tunnels en bruggen).

Oplossingen in de circulaire 
economie

Nieuwe oplossingen, zoals ‘upcyclen’,
beogen de zekerheid van constante 
hoge gebruiksvriendelijkheid en de 

waarde van producten, componenten 
en materialen.

Publieke leefruimte
Herontwerp van de openbare ruimte 
om infrastructuur vrij te maken voor 

andere doeleinden.

Adaptieve voertuigen
Artificiële intelligentie in voertuigen 

voor gebruiksgemak: aanpassingen op 
basis van gebruiksprofiel en 

persoonlijke voorkeuren.

De ‘next economy’
De ‘next economy’ is gebaseerd op 

waarde modellen en integrale waarde 
voor de maatschappij.

Alle vervoersmiddelen 
emissie-vrij

Alle beschikbare voertuigen en 
mobiliteitsoplossingen zijn schoon, 

emissie-vrij en  doelgericht. 

Zichzelf organiserend 
energiesysteem

Integraal systeem voor het 
bijeenbrengen van vraag en aanbod 

voor duurzame energie.

Autonoom rijden in steden
Volledige integratie van autonome 

voertuigen met alle 
mobiliteitsmodaliteiten en 

stadsartefacten (zoals de stedelijke 
omgeving en mensen).

Zichzelf organiserend
transport systeem

Geïntegreerd systeem, gebruik makend 
van verschillende data bronnen kan 

dynamisch reageren op vraag en 
aanbod. 

Open en verbonden platform
Een hoog-kwalitatief totaalsysteem 
met voldoende beschikbaarheid en 

diversiteit van mobiliteitsoplossingen 
voor mensen en goederen voor alle 
behoeften, afstanden en leefstijlen.

Fysiek internet
Open logistiek systeem, gebaseerd op 

fysieke, digitale en operationele 
interconnectiviteit, door middel van 
insluiten, interfaces en protocollen.

Verbinden van logistiek
Internet of Things zorgt voor het 

real-time monitoren van locatie en 
status van goederen en de verbinding 
tussen verschillende aanbieders van 

diensten van stedelijke logistiek .


