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Waarde over partners heen
Dialoog aangaan met 

‘waarde’-houders, Leerervaringen uit 
de pilots gebruiken voor bijvoorbeeld 
aanpassingen in het bouwbesluit, etc. 
Flankerend beleid meenemen vanuit 

de visie.

Slim ontwerpen
Naast nieuwe ruimte, ook in bestaande 
gebieden Hubs creëren en flankerend 
beleid invoeren om eigen autobezit te 
verlagen. Vervolgens parkeerplekken 

herinrichten om openbare ruimte terug 
geven aan de burger.

Uniforme mileuzones
Alleen nog schone voertuigen zonder 

lokale emissies.

Parkeernorm
Verbod op 2e auto parkeren 

binnenring/aangewezen leefgebieden.

Hub’s
Elke buurt een deelhub met volledig 

gepersonaliseerde services vanuit de 
hubs.

Visie op gebieden
Nieuwe uitleg gebieden: Ruimtelijke 

kaders meegeven, Regelgeving op orde

Hub’s
Bestaande stad, Experimenteren met 

HUBs, Bepaalde vervoersverbindingen

Kaders en voorwaarden
Stimuleren aanbod verschillende 

vervoersmogelijkheden zodat keuze 
gemaakt kan worden

Sociale inclusie
Sociale inclusie voor 

gepersonaliseerde diensten is een 
risico: kaders scheppen door overheid: 

Den Haag Zuidwest

Energietransitie
Koppeling energietransitie: hier zitten 
kansen voor betaalbaarheid elektrisch 

rijden.

middellange termijn acties
The R4E project received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649397.

Deze kansenkaart is gebaseerd op de Smart Mobility General Roadmap gemaakt in het Roadmaps for Energy (R4E) project.
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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:

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. 
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OP WEG NAAR DE TOEKOMST:

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.

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.

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).

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.

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.

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) 

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 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.

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.

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.

Adaptieve voertuigen
Artificiële intelligentie in voertuigen 

voor gebruiksgemak: aanpassingen op 
basis van gebruiksprofiel en 

persoonlijke voorkeuren.

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 .

Per kernelement van de visie is 
gekeken welke nieuwe technologie - nu 

en in de toekomst - helpt om het 
gewenste toekomstbeeld te bereiken. 

Dit leidt tot acties en mijlpalen op 
korte termijn (tot 2020) en middellange 

termijn (tot 2030)

Uniforme mileuzones
Milieuzones instellen, vanuit het 

oogpunt van luchtkwaliteit, en deze 
uniformeren in Nederland.

Flexibilisering parkeernorm
De parkeernorm flexibiliseren, zodat bij 

nieuwbouw autoluwe zones en 
deelmogelijkheden gecreërd kunnen 

worden.

Experimenteerruimte
De rol van de overheid is om met de 

nieuwe technologie en slimme 
vervoersmiddelen te experimenteren 
en te onderzoeken wat dat betekent 

voor de inrichting. 

Schaalbare oplossingen
Vanuit een brede kijk en een 

gezamenlijke visie tijdig schaalbare 
oplossingen identificeren en faciliteren 

van de doorgroei.

Transitie op gang brengen
 Breed communiceren van de urgentie, 

inclusief succesvolle resultaten.

Data connectiviteit
Data via IoT verzamelen en 

beschikbaar stellen: beschikbaarheid 
en compatibiliteit op orde.

Infrastructuur
Effectief gebruik van wegen- en 

spoornet door spreiding, maar niet 
door meer asfalt, Bouwen in hoge 
dichtheden langs OV. Snelheid OV 
omhoog of kwaliteitstijd bieden.

Gedragsverandering
Vooral stimulerende rol overheid om 
mensen en bedrijven in beweging te 

krijgen, Lokale initiatieven stimuleren 
en opschalen: leren van pilots in 

nieuwe, autoloze wijken. Wat wordt het 
nieuwe gedrag? 

Samenwerking
Regionale/landelijke samenwerking 

tussen overheden om onderlinge 
concurrentie tegen te gaan en om 

eenduidigheid uit te stralen, 

Vervoersbehoeften wijken
Op basis van kennis over bewoners en 
verplaatsingsgedrag in kaart brengen 

van vervoersarmoedegebieden en daar 
ook gaan experimenteren.

Sociale inclusie
Keuzevrijheid voor sociaal zwakkeren 
die wonen en werken op plekken waar 

bijna geen OV is (bv Den Haag 
Zuidwest – havengebied Rotterdam).

Kaders en voorwaarden
Overheid als kader- en 

voorwaardenscheppend voor 
gedragsveranderingsmaatregelen, bv 

ruimte beschikbaar stellen of afnemen 
(omgevingsvergunningen, 

parkeernorm).

Gedragsverandering
Stimuleren en mensen begeleiden in 
het gebruik van nieuwe diensten en 

maken vanandere keuzes.

MIJLPALEN 2020
In 2020 is de stad ingericht op lopen, fietsen en openbaar vervoer. 
Auto’s en parkeerplaatsen hebben zichtbaar plaats gemaakt voor 

leefruimte en fietsparkeerplaatsen.

Enkele slimme, groene, gedeelde mobiliteitshubs zijn gerealiseerd, 
waar gebruikers, (buurt)bewoners en ondernemers 

(mobiliteitsaanbieders) samen experimenteren met vragen en 
oplossingen. Door diversiteit in hubs (ook in vervoersarmoedegebieden) 

is inzicht gekregen in verschillende mogelijkheden voor verschillende 
doelgroepen en een diversiteit in mobiliteitsaanbod.

In 2020 is één platform gerealiseerd voor deelfietsen, waar mensen, 
ongeacht de aanbieder, kunnen kiezen en boeken. Dit platform is 

gefaciliteerd en gestimuleerd vanuit samenwerkende overheden, die 
waarborgen dat het platform open is voor nieuwe aanbieders en 

toegankelijk is voor alle gebruikers.

In 2020 is er een samenwerkingsverband en een helder 
rijk/regio-programma waarin openlijk kennis (en mislukkingen) worden 
gedeeld en waarin expliciet en gezamenlijk geleerd wordt van pilots in 

uitvoering. De toekomstvisie geeft richting aan een 
uitvoeringsprogramma, waar men gezamenlijk verantwoordelijk neemt 

om deze te realiseren. De visie wordt breed gedragen en 
subsidieprogramma’s zijn in lijn met de gewenste richting.

MIJLPALEN 2030
In 2030 is alle mobiliteit in de stad schoon en CO2 neutraal.

Een netwerk van hubs is gerealiseerd die ook onderling goed verbonden zijn. 
Diversiteit in mobiliteitsaanbod is groot en gepersonaliseerde diensten voegen 

waarde toe voor alle doelgroepen.

In 2030 is het platform uitgebreid tot één MAAS-platform met open data en 
uitwisseling van data tussen mobiliteitsdiensten en overheidsdata, waar 

mensen beschikking hebben over een groot deel van het vervoersaanbod van 
verschillende afzonderlijke aanbieders.

In 2030 is Nederland koploper voor Smart Mobility door vergaande 
samenwerking worden innovatieve oplossingen gezamenlijk bedacht, 

ontwikkeld, getest en opgeschaald. Iedere partij in het ecosysteem functioneert 
als radartje in het geheel.

CO2 neutrale mobiliteit
In binnensteden en toegewezen 

gebieden alleen nog CO2 neutrale 
voertuigen toelaten


