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APPM, Stadkwadraat, PosadMaxwan en
Goudappel hebben op 21 januari 2021 een
online festival georganiseerd dat volledig
in het teken stond van mobiliteitshubs:
HUB Holland HUB. De centrale vraag van
dit festival was hoe we van hubs de sleutel
tot een aantrekkelijk en schoon Nederland
maken, bereikbaar voor iedereen. En zijn hubs
eigenlijk wel de sleutel daartoe?

De gedeelde kennis tijdens dit festival is
naar onze mening meer dan de moeite van
het delen waard. Daarom hebben wij als
organisatoren de Lessons Learned per sessie
in bijgaande uitgave samengevat. Dit vormt
een compilatie van het HUB Holland HUB
festival. Bovendien zijn alle sessies terug
te kijken via de HUB Holland HUB website.
Op deze site wordt ook verwezen naar het
oorspronkelijke programma en de line-up van
sprekers van onze eerste editie.

Keynote spreker Kenan Aksular leidde het
festival in met zijn frisse en kritische kijk op
de mobiliteitshub. Daarna was het de beurt
aan een diverse groep professionals. Aan
maar liefst 12 gesprekstafels hebben zij
de hub verder besproken. Vanuit actuele
invalshoeken en vraagstukken rondom onder
meer gebiedsontwikkeling, data en energieen mobiliteitstransitie. De veelzijdige sessies
leverden volop ideeën op om concreet (verder)
met hubs aan de slag te gaan. Dat bleek ook
uit de reacties van de 385 actieve deelnemers.

Wij kijken terug op een zeer geslaagd
evenement. Ons doel om de mensen,
verschillende invalshoeken, kennis en ervaring
te verbinden is geslaagd. Op naar een
concreet vervolg, en wie weet een tweede
editie van HUB Holland HUB?
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over
dit document, neem dan contact met ons op
via info@hub-holland-hub.nl.
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De functie van hubs bij
treinstations samen met NS
Daan Klaase pitchte de visie van NS
op mobility hubs en stations. Hoe zijn
veranderend reisgedrag en maatschappelijke
opgaven van invloed op mobility hubs?
Hoe geven we de transitie naar duurzame
mobiliteit vorm en welke rol pakt de NS
hierin? Daan deelde zijn observaties en nam
ons mee in de geleerde lessen en mogelijke
oplossingen.

Naar inhoud

Marcel Touset (APPM)
Rianne Roeleveld (Goudappel)
Daan Klaase (NS)

Zo rond 2025 verwacht de NS dat het aantal
treinreizen weer op het niveau is van 2019. In
combinatie met de grote woningbouwopgave
in de steden en een groeiende economie zijn
en blijven steden alleen goed bereikbaar met
grootschalig collectief vervoer, zo poneert
Daan. NS heeft als doel: samen maken wij
Nederland bereikbaar voor iedereen. In drie
pijlers werkt NS aan dit doel: (1) de trein en het
netwerk van de toekomst, (2) het station als
knooppunten van mobiliteit en leefbaarheid
en (3) flexibel en veelzijdig reizen met de NS
app.
Het station, zo stelt Daan, is feitelijk al 180 jaar
een ‘mobility hub’. Daar komen steeds meer
voorzieningen en modaliteiten samen. De
complexiteit neemt toe. In de loop der jaren
zijn er tal van netwerken, diensten, aanbieders
en platformen bij gekomen. Dat alles bij
elkaar is de complexe werkelijkheid van een
hub. Niets meer en niets minder. Ingewikkeld
voor reizigers en tegelijk moet een reis
drempelloos, gemakkelijk en begrijpelijk
zijn. Reden voor NS om de keten steeds te
verbeteren en te investeren in bijvoorbeeld
P+R, OV fiets en Stationshuiskamers. De
uitdagingen in de stad zijn anders dan die in
de regio.

“Het is heel simpel
rondom de stations:
spierkracht gaat
voor fossiel”
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De vraagt volgt of deelmobiliteit eigenlijk
wel dé oplossing is om stations bereikbaar te
houden? Het merendeel van de deelnemers
in de poll zegt van wel. Daan denkt van niet,
omdat het aandeel deelmobiliteit vooralsnog
relatief laag is. Zo neemt slechts 1% van de
reizigers een OV-fiets voor het natransport
bleek uit de tweede poll. Deelmobiliteit
is vooral een aanvulling op het bestaande
vervoer dus.

De stad kampt met ruimtegebrek om de vraag
te kunnen faciliteren terwijl in de regio het
moeilijk is door gebrek aan vraag, of misschien
wel aanbod, een business case rond te rekenen.
NS zet vol in op schaalgrootte voor keten- en
deelmobiliteit. Mogelijk kunnen stad en regio
hier samen in optrekken door een concessie
uit te geven aan mobiliteitsaanbieders voor
stad én regio tegelijk. Daan doet de open
uitnodiging aan gemeenten en provincies om
hierover mee te denken!

Dan is er nog de strijd om ruimte bij stations.
Hoe maken we afwegingen in ruimte voor de
reiziger, vastgoed, voorzieningen en openbare
ruimte? Daan stelt: het is heel simpel,
spierkracht gaat voor fossiel. Dus lopen en de
fietser krijgen altijd voorrang. Daarop volgt:
deelmobiliteit gaat voor eigen bezit. En klein
gaat voor groot. Een helder kader helpt om
keuzes te maken. Keuzes die nu relevant zijn
en die klaar zijn voor de toekomst!

Een ander dilemma is dat NS ruimte wil
geven aan innovatie en nieuwe aanbieders en
tegelijk het aanbieden van een betrouwbaar
en herkenbaar product aan reizigers voorop
staat. NS kiest voor investeren in het volume
van de OV fiets en de verbetering van het
product via nieuwe sloten en flexibeler halen
en brengen. Maar die elektrische versie,
die komt er voorlopig niet. Marcel merkt
op we blijkbaar nog een opgave met elkaar
hebben om maatschappelijke opbrengsten
als gezondheid, mobiliteitsgeluk en vermeden
kosten in bijvoorbeeld infrastructuur of OVexploitatie, onderdeel van de NS-businesscase
te maken.

“Deelmobiliteit is
niet dé oplossing
om stations bereikbaar te houden”
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Data Intelligence: indicators,
optimization & scaling up

Naar inhoud

Deze sessie werd gehouden in het Engels
(Deze sessie werd gehouden in het Engels)

Han Dijk (PosadMaxwan)
Tomer Shachaf (PosadMaxwan)
Gonçalo Correia (TU Delft)

The mobility transition and emergence of
mobility hubs provide an opportunity to
improve existing neighborhoods. During
this session, two pitches were held on
projects that showcase the potential that
geo-information systems (GIS) offer.

Firstly, the usage of data to understand the
potential of shared mobility hubs: Amsterdam
data from the e-hubs project. The second
part focused on how mobility hubs can help
accelerate the mobility transition in existing
neighborhoods. Several existing neighborhoods were analyzed in order to understand
their characteristics and extract indicators.
In addition, they designed several hub typologies, ranging in size and mobility offer. Each
hub type has a determined catchment area.
An important note that was made is that
hubs should be implemented as a network.
The positioning of the hubs within the network follows a logic. Next, a comparison
between the several hub networks was carried
out, following an assigned optimal network
per study area. Based on the neighborhood
analysis and extracted indicators, the aim is
to apply these networks to new study areas
across the Netherlands.

“Hubs should be
implemented as
a network”

Moderator Servaz van Berkum
en keynote spreker Kenan Aksular
in Pakhuis de Zwijger, van waaruit
het festival gestreamd werd.
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Hoe dragen hubs bij
aan de energietransitie?
Mobiliteit elektrificeert in toenemende
mate. Hetzelfde geldt voor het gebruik
van gedeelde voertuigen. Deze trends
maken mobiliteitshubs logischerwijs óók
een schakelpunt in het energiesysteem.
Schaal en locatie spelen een belangrijke
rol in het bepalen op welke manier de hub
hiervoor ingezet kan worden. Bob Brandjes
en Boris Hocks, verkende met ongeveer
tweehonderd deelnemers welke logische
koppelingen er te maken zijn tussen deze
(energie-)hubs en de benodigde verzwaring

Naar inhoud

Bob Brandjes (APPM)
Boris Hocks (Generation Energy)

De energietransitie is onlosmakelijk verbonden met ruimte. De keuze voor energie
heeft impact op de leefomgeving. Denk aan
de windmolens en zonneparken die we in
toenemende maten zien. Maar denk ook
aan de keerzijde, zoals de bosbranden in
Californië. Een voorbeeld van de grote impact
die energie kan hebben als het niet goed
georganiseerd wordt. Ook kent energie een
sterk verband met mobiliteit. Vaak worden
deze twee thema’s los van elkaar behandeld.
De verbinding is echter onmiskenbaar. Zo
wordt in Parijs de Champs d’Elysees binnen
enkele jaren omgetoverd tot een loop en fiets
vriendelijke omgeving. Burgemeester Anne
Hidalgo speelt hierbij een belangrijke rol, als
believer van deze transformatie. Hier gaat
men uit van een flexibele opzet, waar geen
vaste functie aan de ruimte is toebedeeld.

“Een hub geeft
wel de suggestie
van een vaste
plek, maar wat
is een hub?”

Een hub geeft wel de suggestie van een
vaste plek, maar wat is een hub? Een gebouw,
een verblijfsplek met aanvullend stedelijk
programma, een mogelijkheid voor opwek,
opslag en verdeling van hernieuwbare
energie? Een plek voor autodelen wellicht of
een plek om mensen samen te brengen en te
recreëren?
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Uit de antwoorden van deelnemers blijkt dat
er een scala aan mogelijkheden is. Wat de
juiste vorm is verschilt per locatie. Het is geen
concept dat ‘af’ is, en hoeft ook niet in één
keer compleet te zijn. Daarom, moeten we
durven te experimenteren met mogelijkheden,
incrementeel. En als je dan een hub plant,
moet die locatie van de hub dan worden
aangepast op het elektriciteitsnetwerk,
of juist andersom? Het merendeel van de
aanwezigen gaf via Mentimeter aan dat het
netwerk aan de behoefte op de locatie moet
worden aangepast, waarbij men zich realiseert
dat veel variabelen een rol spelen zoals
verschillende type voertuigen en gebruikers,
de energievraag en het energieaanbod, en de
bestaande bebouwing en infrastructuur.

“Een hub is geen
concept dat ‘af’ is,
en hoeft ook niet in
één keer compleet
te zijn”

Tot slot passeerden alle stakeholders de revue.
Zij moeten samenwerken in de ontwikkeling
van een hub: van gemeente, netbeheerder,
gebruiker, logistiek, ontwerpbureaus en
ontwikkelaars, mobiliteitsaanbieders tot de
culturele sector.
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Transitie van projectontwikkelaar
naar gebiedsorganisatie

Beide sprekers zijn werkzaam in de wereld
van gebiedsontwikkeling en mobiliteit.
Deze werelden komen steeds dichter bij
elkaar, zeker wanneer gekeken wordt naar
toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen
van (binnenstedelijke) ontwikkellocaties.
Birgit treedt vaak op als procesmanager,
Sjoerd is financieel expert en vanuit deze
rol betrokken.

Naar inhoud

Birgit Cannegieter (APPM)
Sjoerd Timmermans (Stadkwadraat)

De noodzaak om te bouwen is groot, maar
de manier waarop we jarenlang gewend
zijn om mobiliteitsoplossingen in gebiedsontwikkeling vorm te geven lijkt verleden tijd.
Ook ontwikkelaars lopen hier in gebiedsontwikkelingstrajecten tegenaan. Daarom is ook
Jan Fokkema, directeur van de NEPROM,
de vereniging van Nederlandse Projectonwikkeling Maatschappijen, uitgenodigd.
Aan de hand van drie prikkelende stellingen
gingen Birgit, Sjoerd en Jan met elkaar maar
ook met de aanwezige deelnemers in gesprek.

Stelling 1:
De reden dat projectontwikkelaars zich
verdiepen of laten verleiden tot een andere
oplossing – zoals deelaanbod – is louter
financieel.

Stelling 2:
Projectontwikkelaars zijn voor de kort termijn
(t/m oplevering) betrokken, dit mechanisme
versterkt de hit-and-run mentaliteit van
ontwikkelaars.

Stelling 3:
Ontwikkelaars doen een financiële afdracht
aan een stadsbreed systeem van deelmobiliteit
en krijgen een ‘mobiliteitsgarantie’ vanaf de
oplevering van de eerste woning/voorziening.

Jan gaf als vertegenwoordiger van de
NEPROM aan dat projectontwikkelaars
vaak als een stereotype worden neergezet.
Op veel plekken zie je projectontwikkelaars
goed nadenken over nieuwe oplossing binnen
de mobiliteit. Maar je ziet ook andere partijen
nog terughoudend zijn in de parkeernormen
(bijvoorbeeld gemeenten of beleggers).
De afzetbaarheid van woningen is hierbij een
belangrijke motivatie.

Deze stelling deed ‘veel stof opwaaien’.
Vanuit de NEPROM was de reactie dat
ontwikkelaars ook de toekomst meenemen
in ontwikkelingen, bijvoorbeeld met voorzieningen voor elektrische auto’s. Ook zijn
ontwikkelaars bij grootschalige ontwikkelingen voor langere termijn betrokken. Zij
hebben nauw contact met de gemeente
en consumenten. APPM en Stadkwadraat
delen de mening van de NEPROM dat het
erg belangrijk is om in contact te zijn met
de gebruiker of koper, onder andere over
de mogelijkheden en voordelen van andere
(deel)mobiliteitsoplossingen dan de auto.

APPM en Stadkwadraat zijn van mening dat
deelmobiliteit niet aangeboden moet worden
in ‘eilandjes’ en uitsluitend beschikbaar
moet zijn voor bewoners in een bepaald
(nieuw) gebied. We moeten toe naar een
robuust systeem met garantie op aanbod,
en centrale regie waardoor we aanbod bij
nieuwbouw en in de bestaande stad kunnen
koppelen. Wanneer projectontwikkelaars een
financiële bijdrage doen, verkrijgen zijn een
‘mobiliteitsgarantie’ en daarmee passende
aansluiting bij een stadsbreed systeem met
divers aanbod (in voertuigen en aanbieders).

APPM en Stadkwadraat zijn van mening dat
we af moeten van het idee dat woningen
zonder parkeerplaats onverkoopbaar of
verhuurbaar zijn. Er zijn mogelijkheden om
mobiliteit op andere manieren te faciliteren
bijvoorbeeld met het aanbieden van een
mobiliteitsabonnement, dit is een gezamenlijke opgave van betrokken partijen:
ontwikkelaars, beleggers en gemeenten.

“Er zijn mogelijkheden
om mobiliteit op
andere manieren
te faciliteren”
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Jan Fokkema benadrukte namens de
NEPROM dat marktpartijen innoverend mee
doen bij het vormgeven van innovatieve
mobiliteitsconcepten. Het gaat immers ook
om grote investeringen. Jan is minder
enthousiast over een bijdrage aan een stadsbreed deelmobiliteitssysteem. Een projectontwikkelaar kan niet anders dan die ‘afdracht’
af te schuiven op de koper/huurder.

Dit kan niet alleen voor hen tot financieel
voordeel leiden, maar ook meer kwaliteit
in het gebied brengen. Denk aan het
anders inrichting van openbare ruimte,
anders dan parkeerplaatsen. Oproep aan
lokale overheden is dan ook de VINEXparkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen los
te laten.
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Mixed-use in hoge dichtheden
in relatie tot hubs
Gebiedsontwikkeling is ingrijpend veranderd
in de afgelopen jaren. Er is grote vraag naar
nieuwe ontwikkeling maar tegelijkertijd
zijn de ambities en verwachtingen van
de ontwikkeling torenhoog en divers.
In hoeverre zijn de ambities haalbaar te
stapelen? Welke nieuwe uitdagingen geeft
bouwen in hoge dichtheden, en welke
oplossingen zijn beschikbaar?

Naar inhoud

Theo Stauttener (Stadkwadraat)
Jaap Schoufour (STIPO)

De toenemende complexiteit en hoge ambities
komen samen in het collectieve belang. Voor
mobiliteit zijn enorme schaalvoordelen te
behalen als dit niet meer privé maar juist
gedeeld wordt georganiseerd. Het is een
uitdaging om hierin goed rekening te houden
met de toekomst. De mobiliteitstransitie leidt
tot een veranderende mobiliteitsbehoefte,
maar het tempo en de aard van deze transitie
zijn moeilijk in te schatten. Dat maakt dat het
lastig is om sommen te maken voor dit type
ontwikkeling en daarom moet altijd een zekere
mate van flexibiliteit ingebouwd worden.
Het is de verwachting dat de mobiliteit van
de toekomst gebouwd wordt opgelost,
collectieve diensten combineert en in de kern
draait om deelmobiliteit in combinatie met
lage parkeernormen. Hiervoor is het nodig
dat de concepten aan de voorkant worden
geregeld en financiële garanties of extra
investeringen worden vastgelegd.

“De mobiliteitstransitie leidt tot
een veranderende
mobiliteitsbehoefte,
maar het tempo en
de aard van deze
transitie zijn moeilijk
in te schatten”

Wanneer een mobiliteitshub naar voren komt
als oplossing is het belangrijk om verder te
kijken dan alleen de ontwikkeling. Robuuste
gebiedsontwikkeling draait niet alleen om
goed maken, maar ook om goed houden.
Voor een duurzame ontwikkeling moet vooraf
al veel aandacht naar de exploitatiefase.
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Ook moet het collectief duidelijk terugkomen
in de mobiliteitshub, een eendimensionale
hub gericht op deelmobiliteit loopt snel
het risico te falen. Een veelzijdige hub met
diverse functies en mogelijkheden heeft meer
slagingskans dan een eenzijdige hub.

Bewoners die toegewijd en geïnvesteerd
zijn in hun omgeving kunnen zorgen dat de
waarde in het gebied behouden blijft, door
zeggenschap die voortkomt uit betrokkenheid
en door zelf mee te betalen.
De veranderende realiteit van gebiedsontwikkeling heeft behoefte aan nieuwe
oplossingen. Zeker bij ontwikkeling in
hoge dichtheden hebben de beste en
meest haalbare oplossingen een collectief
karakter. Vanuit een gezamenlijk belang
van leefbaarheid en bereikbaarheid is vraag
naar het slim organiseren van mobiliteit. Het
concentreren van mobiliteitsvormen in een
hub heeft de potentie om zowel financieel
haalbaar, alsook toegankelijk te zijn. We
moeten daarom samenwerken om nieuwe
antwoorden te vinden op veranderende
vragen.

Wie hebben een rol in de nieuwe oplossingen?
Ontwikkelaars moeten inspelen op de
mobiliteitstransitie door de capaciteit van
parkeervoorzieningen flexibel te maken,
bijvoorbeeld door een casco uitvoering die
een andere bestemming kan krijgen.
Beleggers zien gelukkig al de noodzaak
van
deelmobiliteit
en
andersoortige
parkeergarages. Er is geen sprake van koudwatervrees, maar er moet nog wel begonnen
worden met het bouwen voor de toekomst.
Ook voor consumenten in hoogstedelijke
gebieden liggen kansen op het gebied van
mobiliteit in de toekomst. Door zich slim te
organiseren kunnen groepen mobiliteit gaan
inkopen, dat is veel efficiënter en daarmee
ook goedkoper voor zowel de consument
als de aanbieder van mobiliteit. Commerciële
waarde en community komen samen in
gebiedsmanagement ten behoeve van
waardecreatie. Exploitanten willen waarde
behalen en verdienen aan stedelijke plekken
en systemen.

“Wie hebben een
rol in de nieuwe
oplossingen?”
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Positie van hub in regionaal
vervoerssysteem
Er zijn verschillende typen hubs, maar liefst
zeven tot negen. Van alle verschillende hubs
liggen de definities van de regionale hub het
verst uit elkaar. Bij het definiëren van een
hub is het belangrijk onderscheid te maken
tussen goederen en mensen, en tussen
binnen en buiten de stad. De regionale hub
kan worden gedefinieerd als de plek waarbij
je uit het buitengebied naar een centrale
plek reist en vanaf daar kiest hoe je het best
naar het dichtbevolkte gebied reist.

Naar inhoud

Rients Dijkstra (PosadMaxwan)
Raymond Gense (Pon Holdings)

Er zijn twee hoofdvarianten van de regionale
hub; één verder weg in de regio waar het
aantal verkeersstromen zich verzamelt en één
wat dichter bij de stad, aan de stadsrand of
stadsring, waar stromen zich verzamelen en
verdelen in nieuwe stromen.
In een ideale regionale hub komen alle
denkbare modaliteiten bij elkaar, dus niet
alleen de deelauto, maar ook fiets, OV, bus
etc. Verder ligt die ideale hub net iets buiten
de stad, wanneer het gaat om net buiten de
regio. In de Randstad ligt deze meer aan de
stadsrand waar een parkeerfaciliteit is, waarna
reizigers vervolgens naar het hart van de stad
gebracht worden. De bestaande hubs zijn nu
vaak plekken waar het niet prettig is om te
verblijven. Als je mensen wilt verleiden om
multimodaal te gaan reizen, dan moet zo’n
hub een comfortabele en aangename plek zijn
dus ook veilig en verlicht. Het moet voorzien
zijn van veel functies en goed bereikbaar zijn.
Tot slot is de herkenbaarheid van de hub
belangrijk. De hub is de fysieke plek en MaaS
de digitale wereld eromheen. Door MaaS
(met een app) wordt reizen makkelijker en
vanzelfsprekend.

“Een hub kan nog zo
mooi zijn, maar wij
zijn Nederlanders,
en die praten groen
en doen grijs”

Een hub kan nog zo mooi zijn, maar wij zijn
Nederlanders, en die praten groen en doen
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grijs. Nergens in Europa is de dissonantie zo
groot tussen wat er gezegd wordt en wat er
feitelijk, met de portemonnee, gedaan wordt
als in Nederland. Daarom moeten Nederlandse
beleidsmaker er rekening mee houden dat
zelfs wanneer er een aantrekkelijk voorstel
ligt, het hele plan mogelijk niet gaat werken
als de prijs niet goed is. Om die overstap extra
kracht te geven, is het belangrijk dat elke reis
een eerlijke prijs krijgt.

“De hub is het
beste voorbeeld
van hoe hard een
publiek-private
samenwerking
nodig is”

Tot slot is er een urgente behoefte aan het
samenbrengen van publiek en privaat. De
hub is namelijk het beste voorbeeld van hoe
hard samenwerking nodig is. De kern van de
opgave waarvoor wij staan is dat steden auto’s
willen weren. Veel steden zijn daar al druk
mee bezig. Er worden bijvoorbeeld nauwelijks
parkeerplaatsen gebouwd bij nieuwbouw
en parkeren wordt duurder gemaakt. Door
dit prijsbeleid te hanteren als stad, wordt
multimodaal reizen aantrekkelijker gemaakt
voor bezoekers en bewoners. Oftewel, de
stad kan een enorme druk uitvoeren waarmee
de noodzaak van hubs toeneemt. Hieruit
blijkt het belang van de samenwerking tussen
publiek en privaat. Hopelijk leidt dit uiteindelijk
tot niet alleen maar groen dromen, maar ook
groen doen.
15

Uitdagingen en oplossingen
in de realisatie van hubs
Het hub-concept uitwerken is één uitdaging,
maar het daadwerkelijk realiseren van een
hub in de openbare ruimte is een tweede.
Bij het realiseren van een hub-locatie in de
bestaande omgeving is altijd sprake van
verschillende complexiteiten: vele partijen
en belangen, in verschillende vormen van
betrokkenheid, bereikbaarheid die op peil
moet blijven en andere ontwikkelingen die
ook ruimte vragen. Arend van Dijk keek naar
deze uitdaging: waar loop je tegenaan bij de
realisatie van een hub? Welke uitdagingen
zijn er en welke oplossingen horen daarbij?
Daarbij stond de casus Eindhoven XL
centraal, toegelicht door Erik van Hal.
Samen met ervaringsdeskundigen Bert
Kassies van ProRail en Thibald Holscher van
Holscher Projectmanagement en Coaching
identificeerden deze sprekers de grootste
struikelblokken en deelden hun geleerde
lessen. Onderstaand een samenvatting.

Naar inhoud

Arend van Dijk (APPM)
Erik van Hal (Gemeente Eindhoven)

Eindhoven KnoopXL ligt in het hart, het
centrum van Eindhoven, op en rondom het
huidige NS station. Het is een rechtstreekse
verbinding tussen alle modaliteiten. Een hub
bij uitstek dus. Bij de knoop wordt gewerkt
aan fietsenstallingen (5000), woningen (6500),
functies in de plint, meer groen, water en het
busstation. Het busstation wordt onderdeel
van de integrale gebiedsontwikkeling en komt
onder het maaiveld te liggen. En er wordt ook
ruimte gemaakt voor Kiss+Ride, Park+Ride en
Mobility as a Service.
De ontwikkeling van de plannen voor Eindhoven KnoopXL is een samenwerking tussen
de gemeente, IenW, BZK, ProRail, NS, provincie
Noord-Brabant, eigenaren, ontwikkelaars en
de vervoerspartijen. Hiermee raken we aan
het eerste thema van het gesprek in deze
sessie, namelijk organisatie en sturing. Want
de vraag is wie betrek je wanneer bij een
grote hub ontwikkeling zoals dit?

“Publieke partijen
moeten zo vroeg
mogelijk worden
betrokken voor
het draagvlak”

De publieke partijen betrek je zo vroeg
mogelijk. Zo neem je ze mee in het proces
en voorkom je dat ze later geconfronteerd
worden met keuzes die al vaststaan. Partijen
krijgen zo de kans om tijdig hun belangen in
te brengen en zich te committeren aan het
gezamenlijke doel.
16

Vervolgens is het belangrijk dat snel duidelijk
wordt wie waarvoor verantwoordelijk is, wie
investeert en welke partijen nu of straks
eigenaar zijn of worden. Kortom identificeren
wie waarvan is en daarover afspraken
maken en die vastleggen. Daarnaast is er de
omgeving die je snel betrekt bij de plannen.
Voor eventuele inspraak en vooral om hen te
informeren over de ontwikkelingen die op hen
afkomen. Om keuzes te maken, te midden
van alle partijen is een groot project als dit
gebaat bij het hebben van een ‘grote baas’.
In Eindhoven is dit de gemeente. In Delft,
een vergelijkbare ontwikkeling, is dat ProRail
samen met de gemeente. Die hebben daarvoor
onderling een samenwerkingsovereenkomst
gesloten.
De fasering en uitvoering is het tweede
belangrijke thema bij een dergelijke grote
hubontwikkeling. Alvorens de uitvoering
start moeten alle (deel)projecten scherp zijn.
Vervolgens zet je de projecten in de tijd en
bepaal je wat wanneer op de schop gaat.
Doordat partijen in gesprek gaan over waar
de deelprojecten elkaar raken, ontstaat
commitment en stem je samen een haalbare
planning af. Ook ontstaat zo een plan voor als
er toch iets mis gaat.

“Ruimte rondom
een hub is schaars,
het is essentieel
om daarin scherpe
keuzes te maken”
17

Wanneer vervolgens de uitvoering start,
krijg je te maken met buitendienststelling.
De grootste uitdagingen zijn het borgen
van de minimale reiskwaliteit en een veilige
omgeving. Aangezien er in Nederland op
verschillende plekken grote plannen liggen is
het voor de reiziger essentieel dat rekening
gehouden wordt met de hinder die gelijktijdig
plaatsvindt op een corridor. Want niemand wil
op zijn reis van A naar B vier keer overstappen
op een andere bus. Een andere grote
uitdaging om alle verschillende deelprojecten
van de grond te krijgen, is ‘ruimte’. Het
maken van keuzes om ruimte te creëren voor
de benodigde ontwikkelingen op en rondom
de hub. Dat kan betekenen dat de auto op
deze plekken al in een vroeg stadium naar de
achtergrond verdwijnt.

Het advies is om de gebiedsontwikkeling
de infra ontwikkeling te laten volgen en de
kosten daarvan in de business case mee te
nemen. Daarbij is het cruciaal om in bepaalde
deelgebieden alvast te laten zien: dit is de
kwaliteit die we gaan realiseren op deze hub!

“De grootste uitdagingen zijn het
borgen van de
minimale reiskwaliteit en een
veilige omgeving”

Tot slot het derde thema van deze sessie:
de dynamiek tussen gebiedsontwikkeling en
infra-ontwikkeling. Ze zijn sterk verbonden
maar kennen ook een eigen dynamiek. Naast
raakvlakken brengt het risico’s met zich mee.
Veiligheid staat echter ten alle tijden voorop,
want in een stationsomgeving zijn altijd
mensen.

18

19

Nieuwe verdienmodellen
en governance
Tijdens deze sessie stonden de huidige
inzichten over governance en mobiliteitshubs centraal. Willem van Heijningen
(gemeente Amsterdam) Charles Huijts
(gemeente Den Haag) en Mark Verbeet
(gemeente Utrecht) deelden hun visie over
de aanpak en (door)ontwikkeling van hubs
in de drie steden.

Naar inhoud

Bas Scholten (APPM)
Tim Burmanje (Stadkwadraat)
Willem van Heijningen (gemeente A’dam)
Charles Huijts (gemeente Den Haag)
Mark Verbeet (gemeente Utrecht)

De sessie begon met een veelgemaakt
onderscheid in type mobiliteitshubs: buurt- en
wijkhubs, stads- en regiohubs en logistieke
hubs. Ieder type hub heeft zijn eigen
kenmerken en wordt ingezet om verschillende
doelen te bereiken. Daarnaast verschillen
ook de betrokken partijen, risico’s en het
beoogde maatschappelijke én financiële
rendement per type hub. De gemeente
Amsterdam kiest ervoor om een actieve rol
te spelen om de realisatie en organisatie van
mobiliteitshubs aan te jagen. Naarmate de
betreffende mobiliteitshubs daadwerkelijk
functioneren kan de gemeente langzaam naar
een meer faciliterende rol overgaan. Net als
Amsterdam ziet ook de gemeente Utrecht in
dat er een actieve rol nodig van de gemeente
noodzakelijk is. Het is belangrijk om als
gemeente in te zetten op het creëren en
behouden van netwerken en ook een bepaald
fundament voor het exploiteren van hubs
neer te zetten.

“Het is belangrijk
om als gemeente
in te zetten op het
creëren en behouden van netwerken”

De visie van Den Haag op mobiliteitshubs
verschilt niet veel van die van Amsterdam of
Utrecht. Charles Huijts veronderstelt dat wat
we uiteindelijk doen met die mobiliteitshubs
ook niet geheel ‘nieuw’ is. Dit zie je bijvoorbeeld heel goed bij stationsgebieden.
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Overheden en NS hebben heel veel werk
gemaakt om van no-go stationsgebieden
aantrekkelijk (ontmoetings-)plaatsen te maken.
Dezelfde transitie is te zien bij binnensteden
die nu veelal autoluw zijn geworden, waardoor
de locatie van parkeergarages een belangrijke
factor is geworden.

Bij het realiseren en exploiteren van een
mobiliteitshub komen zoveel onderdelen en
belangen bij elkaar waardoor er een enorm
organiserend vermogen noodzakelijk is om
de hub te laten slagen. De gemeente moet
niet alles uit te voeren en te bouwen. Maar
het vergt veel coördinatie en dat is waar de
gemeente een grote rol in heeft. Daarnaast
komen partijen in een spel terecht waar
de toekomst nog niet vast ligt. Ook de
contractvorming is nog in ontwikkeling. Dat
maakt contractvorming enorm spannend
en uniek. In het contracteren moet namelijk
goed gekeken worden wie welk risico kan
opvangen.

Als je de ontwikkelingen van stationsgebieden
en autoluwe binnensteden over elkaar legt,
krijg je een hele interessant business case:
parkeergarages die een aantrekkelijke plek
vormen net aan de rand van het centrum
waar mensen elkaar ook kunnen opzoeken.
Deze locatie heeft dan ook veel meer dan
alleen mobiliteit als functie. Dit levert niet
alleen maatschappelijke meerwaarde, maar
ook financiële meerwaarde. Dit is een zichzelfversterkend effect. Zowel voor de eigenaar
van de mobiliteitshub, parkeerexploitant
en beheerder heeft voordelen. Wel zal er
hiervoor dus anders gekeken moeten worden
naar financieringsvormen in vergelijking met
die van de huidige parkeergarages.

“Gemeente heeft
vooral een rol in
coördinatie van
hubs”
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Naar inhoud

Het is daarom meer dan logisch om te beginnen op locaties waar de gemeente grondpositie heeft. Dan kun je mobiliteits-hubs dus
makkelijker als gemeente aanjagen. Het is
dan ook niet vreemd dat zowel Mark, Charles
als Willem verwachten dat er binnen vijf jaar
meerdere mobiliteitshubs in gebruik zijn en
het concept MaaS hierin een rol speelt.
Al met al was het een zeer geslaagde sessie
met twee essentiële, centrale punten:
• Ga door met het ontwikkelen van showcases
om de hubstrategie die de verschillende
steden hebben ontwikkeld verder te
onderbouwen (en mogelijk aan te vullen).
• Identificeer van een aantal strategische
plekken in de bestaande stad voor (wijk- en
buurt) hubs waar de gemeente het voortouw
neemt en ga die samen met bewoners,
exploitanten, deelmobiliteit aanbieders,
MaaS aanbieders etc. ontwikkelen en
exploiteren als volgende stap in de opbouw
van een stadsbreed, regionaal of misschien
wel een landelijk hubnetwerk.

“Binnen vijf jaar
zijn er meerdere
mobiliteitshubs
in gebruik”
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Wijkhubs als versneller
van de mobiliteitstransitie
De ruimtelijke kant van wijkhubs
momenteel nog onderbelicht. Waar in
stad passen deze zogeheten wijkhubs
eigenlijk? En kunnen ze worden ingezet
versneller van de mobiliteitstransitie?

is
de
nu
als
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Emile Revier (PosadMaxwan)
Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
Lucas van der Linde (Goudappel)

Het is hierbij belangrijk om onderscheid te
maken in type wijken. Allereerst is er een
verschil tussen het inpassen van wijkhubs
in bestaande wijken en in nieuwe gebiedsontwikkeling. Bij bestaande hubs is de kans
om het mobiliteitsgedrag van de bewoners te
veranderen namelijk lager. Om dit gedrag toch
te beïnvloeden speelt prijs een belangrijke
rol. Wanneer in een wijkhub de parkeerkosten
bijvoorbeeld lager zijn, dan is dat een positieve
stimulans. In bestaande wijken is nog altijd
een aantal privéparkeerplaatsen te vinden.
Als bewoners eerst de wijkhub tegenkomen
en daarna pas hun privéauto, dan verleidt dat
hen om gebruik te maken van een deelauto.
Voordeel van nieuwe gebiedsontwikkeling is
dat deze positieve aspecten meteen al deel
uitmaken van de ruimtelijke plannen.
Onderzoek in een bestaande wijk toont aan
dat waar in eerste instantie geen ruimte voor
mobiliteitshubs lijkt te zijn, vaak wél ruimte
is. Niet zozeer in de openbare ruimte, maar
wel bijvoorbeeld in bestaande, onderbenutte
parkeervoorzieningen. Een ander belangrijk
ruimtelijk inzicht is dat grote hubs eenvoudiger
in te voegen zijn in een wijk dan een microhub. Wanneer in iedere straat parkeerplaatsen
verdwijnen, is dat effect voelbaarder en zal
er meer weerstand zijn onder de bewoners.

“Prijs speelt een
grote rol in het
beïnvloeden van het
mobiliteitsgedrag
van wijkbewoners”
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dan nog heeft dat een positief effect op de
verkeersdruk op het hoofdwegennet. Dit is
bijvoorbeeld al zichtbaar in deze tijden met
corona. Daarom is rethinking nodig over de
rol van de weg in stedelijke gebieden. Daarin
zijn hubs een belangrijke schakel.

Als slechts één plek verandert in een hub, dan
heeft het minder impact op de buurt. Zeker
als het om een bestaande parkeervoorziening
gaat.
Een ander belangrijk onderscheid is het
verschil tussen voor- en naoorlogse wijken.
Die laatste zijn namelijk gebouwd voor de
auto. Ook hier geldt dat prijs een belangrijke
rol speelt. Zodra betaald parkeren wordt
geïntroduceerd, gaan bewoners op een
andere manier met auto’s om. Het stimuleren
van parkeernormen is daarom van groot
belang. Gelukkig merken we een keerpunt
in onze samenleving waarin de auto niet
langer centraal staat en het gebruik van
andere modaliteiten zoals de fiets of het OV
toeneemt. Vooral de nieuwe doelgroepen
staan meer open voor deelmobiliteit.

Tot slot bestaat er een verschil tussen de
Randstad en de buitengebieden. In de
minder dicht bevolkte gebieden zijn mensen
afhankelijker van de auto, wat betekent dat
aan meer randvoorwaarden voldaan moet
worden om een wijkhub te laten slagen.
In de Randstad en de grote steden elders
in het land is voldoende dichtheid, massa,
werkgelegenheid en mobiliteit om de hubs te
laten werken.

“Wijkhubs zijn niet
alleen belangrijk
voor de mobiliteitstransitie, maar ook
om woningbouw
mogelijk te maken”

Wijkhubs spelen niet alleen een belangrijke
rol in het mogelijk maken van de
mobiliteitstransitie, maar ook in het mogelijk
maken van woningbouw. Zij kunnen er
namelijk voor zorgen dat het verkeersnetwerk
op landelijk schaalniveau niet overbelast
raakt, zodat nieuwe gebiedsontwikkeling kan
plaatsvinden. Zelfs al past 5% van de mensen
in bestaand stedelijk gebied hun gedrag aan,
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Mobiliteitshubs en
gebiedsontwikkeling
Christiaan Kwantes en Stijn van der
Slot spraken tijdens deze sessie met
Martien Das (specialist duurzaamheid en
deelmobiliteit Rijkswaterstaat) en Sabine
Renders
(projectdirecteur
Hembrug
Zaandam BV). De sessie was toegespitst
op de ontwikkeling van nieuwe stadswijken
en welke rollen mobiliteit daarbij kan
vervullen. Door het opstellen van een
ambitieuze mobiliteitsstrategie kunnen
zulke omvangrijke projecten financieel
en milieutechnisch haalbaar worden en
daarmee rekenen op welwillendheid vanuit
de overheid en maatschappij. De hoofdvraag
was: welke rol kunnen deelmobiliteit en
hubs hierin vervullen?

Naar inhoud

Christiaan Kwantes (Goudappel)
Stijn van der Slot (Goudappel)

Daarbij werd als case gekeken naar het
Hembrugterrein in Zaandam. Daar worden
op een voormalig defensieterrein uiteindelijk
circa duizend woningen gebouwd met
veel ruimte voor cultuur, voorzieningen
en hoogwaardige openbare ruimte. De
ruimtelijke plannen lieten zien dat er gedacht
wordt aan verschillende mobiliteitshubs als
parkeergarages aan de rand voor bewoners,
bezoekers en deelmobiliteit, om daarmee het
gebied zelf zo autoluw mogelijk te houden.
Bezit en groei Martien Das zorgt voor
relevante inzichten en trends in autodelen.
Zij toont hoe ondanks landelijke groei in
autobezit per inwoner tegelijkertijd een
groei waar te nemen is in autodelen. In (zeer)
stedelijk gebied groeit autodelen het hardst.
In totaal zijn er nu 730 duizend autodelers en
64 duizend deelauto’s, en ondertussen zijn
deelauto’s in elke gemeente beschikbaar.

“Autodelers maken
netto gemiddeld
15 tot 20% minder
autokilometers”

Er zijn verschillende trends die relevant zijn
voor gebiedsontwikkeling. Zo is al 8 procent
van deelauto’s elektrisch en daarmee schoner.
Daarnaast maken autodelers netto gemiddeld
15 tot 20% minder autokilometers.
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In totaal zorgt autodelen daarmee voor 9
tot 13 procent CO2-reductie. Dit is relevant
vanwege de milieurandvoorwaarden waar ook
in gebiedsontwikkeling veel om te doen is.
Vervolgens wordt er ingezoomd op Zaanstad.
Martien laat zien dat er in die gemeente in tien
jaar maar liefst 10.000 geregistreerde auto’s
zijn bijgekomen. Daarom is inzetten op een
daling van autobezit van uiterste noodzaak
wanneer er woningen gebouwd worden.

“Zowel vanuit de
politiek als milieuregelgeving wordt
gevraagd om duurzame mobiliteit van
de toekomstige
gebruiker”

Sabine Renders heeft deze trends ook heeft
waargenomen en laat zien hoe hiermee op het
Hembrugterrein wordt omgegaan. Zij geeft
aan dat er zowel vanuit de politiek (motie in
Zaanse gemeenteraad) als milieuregelgeving
gevraagd wordt om duurzame mobiliteit van
de toekomstige gebruiker. Dit zorgt voor
momentum om een ambitieuze gebiedsvisie
te creëren.
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In de mobiliteitsvisie voor het gebied wordt
daarom maximaal ingezet op lopen en fietsen
als hoofdgebruiker. De auto is te gast en wordt
zoveel mogelijk ondergebracht in hubs. De
hubs zorgen voor een enorme ruimtebesparing
en andere voordelen, want zij fungeren als
geclusterde, gebouwde oplossingen voor
auto’s, fietsen en deelmobiliteit (dat daarmee
zichtbaarder wordt en waarvoor het gebruik
gestimuleerd
wordt).
Hierdoor
wordt
een lagere parkeernormering opgesteld.
Daarnaast is het de bedoeling voorzieningen
te creëren voor de toekomstig bewoners
waarmee de hubs een buurtfunctie krijgen
en mensen samenbrengt. Ook zijn OVverbindingen waar mogelijk op de hubs
aangesloten om de toekomstige bewoners te
voorzien van alternatieve verplaatsingsopties
te voorzien.

“Er wordt maximaal
ingezet op lopen
en fietsen als
hoofdgebruiker.
De auto is te gast.”

Door vanaf het begin in te spelen op hubs en
alternatieven voor de auto worden mensen
gestuurd in hun mobiliteitsgewoontes en
wordt een tweede auto minder aantrekkelijk.
Hiermee worden bepaalde groepen buitengesloten, voor wie een auto voor de deur
wel randvoorwaarde bij een huis is. Verder
gaat Hembrug Zaandam BV komende tijd in
overleg met marktpartijen om meer inzicht te
krijgen in gebiedsorganisatie en exploitatie
van de hubs.

“Hubs zorgen voor
een enorme ruimtebesparing en andere
voordelen”

Aan de hand van vier prikkelende stellingen
gingen Christiaan, Stijn, Sabine en Martien
met de festivalgangers in discussie over welke
zaken nu het belangrijkst zijn om te komen
tot succesvolle hubs en gebiedsontwikkeling.
Dit gebeurt via de brainstormtool Miro.

Sabine geeft aan dat dat mobiliteitshubs voor
de ontwikkeling van het Hembrugterrein een
belangrijk onderdeel van de puzzel vormen.
Vragen en onzekerheden zijn er ook nog.
Wie zijn de toekomstige bewoners, en staan
zij open voor deelmobiliteit in de hubs?
Een deel van Hembrugterrein wordt door
woningcorporaties ontwikkeld, andere delen
richten zich op een hogere inkomensklasse.
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Adaptieve logistieke
concepten en stadshubs
De hoeveelheid logistieke stromen in
de stad zal de komende jaren alleen
maar toenemen. Tegelijkertijd wordt de
beschikbare ruimte steeds schaarser.
Anna Paulides van PostNL lichtte toe dat
PostNL samen met haar partners nadenkt
over de stad van de toekomst, en hoe
logistiek integraal onderdeel kan zijn van
gebiedsontwikkeling en de inrichting van de
openbare ruimte. Specifieke aandacht gaat
hierbij uit naar de veranderende vraag naar
logistiek, gedurende de dag, de week, en
het seizoen. En hoe juist ‘adaptiviteit’ een
rol kan spelen bij een efficiënte inrichting
van de openbare ruimte en het gebruik
van logistieke hubs. Tijdens deze sessie
bespraken we met circa 50 deelnemers
de visie op de Stad van de Toekomst met
concrete use cases van adaptieve logistieke
concepten.
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Micha Sijtsma (APPM)
Anna Paulides (PostNL)

PostNL wil vanaf 2025 alles uitstootvrij
gaan doen. Hoe kunnen we de druk op de
wegen van bestelbusjes en pakketbezorging
verminderen? Dit was een van de vragen die
werd opgeworpen. Het antwoord: er wordt
veel gevraagd van de beperkte ruimte in
de stad; aan de ene kant willen mensen een
mooie winkelstraat en een speeltuintje maar
aan de andere kant willen ze ook producten
laten bezorgen en de winkelstraat goed
kunnen bereiken. De oplossing hiervoor ligt
in de adaptieve ruimte. De ruimte moet zich
aanpassen aan waar op dat moment behoefte
aan is. Als voorbeeld werd de Wagenwerkplaats in Amersfoort door Joram van Otterloo
van IMOSS toegelicht: hier is sprake van
een mixed use gebiedsontwikkeling. Hier
ontwikkelt men een toolbox die ook in andere
steden kan worden toegepast. Het gaat er om
ruimte te geven aan de gebruikers die dat op
dat moment nodig hebben (stadslogistiek of
een terrasje in het weekend). De ruimte past
zich aan het ritme van de stad aan.

“De ruimte moet zich
aanpassen aan waar
op dat moment
behoefte aan is”

Technologie en data spelen hierbij een grote
rol, aldus Fleur Baars van Primevision. Zo kan
er sprake zijn van smart loading zones die
je vooraf kunt reserveren voor verschillende
doeleinden, via een applicatie. Het is feitelijk
een digitale laag over de fysieke ruimte heen.
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ver-schillende partijen samenwerken om
voldoende volume te creëren. Denk dan
ook aan bouwverkeer. Dit vormt een groot
deel van de logistieke stromen. In hubs
kan je kleiner bouwmateriaal combineren
met andere leveringen. Slim dus om
logistieke stromen tijdens de bouwfase van
een gebiedsontwikkeling via een hub te
laten lopen. Die stromen hebben namelijk
effect op een groter gebied dan alleen de
projectlocatie. De experts zijn het er over eens
dat dit op meerdere vlakken tot voordelen
leidt. Kortom een goed idee om dit in het
gebiedsontwikkelingproces al mee te nemen.

De zogenaamde coding the curbs: met
informatie uit telefoons, slimme deurbellen,
camera’s weet je wie, waar, wanneer en
hoelang van de ruimte gebruik wil maken. De
ruimtevraag op het trottoir kan per seizoen
verschillen. Denk aan de decembermaand met
veel pakketbezorging, dat vergt tijdelijk meer
ruimte voor laden en lossen. Martijn Pater van
Fronteer gaf verdere uitleg. Je kunt digitaal
een plek en tijdsperiode toewijzen. Als de
plek bezet is kan de routering hierop worden
aangepast. Ook de bewoners moeten hier
toegang toe krijgen. Om het systeem te laten
functioneren zijn verschillende soorten hubs
en voertuigen op verschillende plekken in de
stad nodig. In een historisch stadscentrum zijn
dit kleine elektrische voertuigen die via een
micro-hub voor overslag en opslag hun routes
rijden. In minder dichtbevolkte wijken kan een
grote zakelijke hub uitkomst bieden.
Tot slot gaf Anna Paulides een toelichting
op de rol van hubs bij stadslogistiek.
Hubs kunnen veel bijdragen, maar zijn
misschien niet altijd dé oplossing. Er
moet goed worden nagedacht over welke
stromen en functionaliteiten te combineren
zijn. Hoewel een fusie tussen logistieke
dienstverleners niet waarschijnlijk is, is het
voor een grote hub wel belangrijk dat

“Met hubs kan je
kleiner bouwmateriaal combineren
met andere
leveringen”
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Mobiliteitshubs in
perifere gebieden
In minder dichtbevolkte regios zijn legio
initiatieven voor deelmobiliteit. Van deelauto’s in de kop van Noord Holland, tot deelfietsen in Friesland en daadwerkelijke hubs
in de vorm van OV-overstappunten verspreid door de provincie Groningen. In de
regio wordt duidelijk dat een hub niet alleen
draait om openbaar vervoer maar echt om
de bredere verknoping van verschillende
modaliteiten. Hier is niet één partij verantwoordelijk voor de organisatie of het aanbod, maar bundelen verschillende partijen
zoals OV-aanbieders, bedrijven en consumenten de krachten voor het in stand houden van een degelijk mobiliteitssysteem.
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Han-Paul Westing (MobiNoord)
Theo Stauttener (Stadkwadraat)

Het overeind houden van het OV netwerk
is voor dunbevolkte gebieden een kostbare
aangelegenheid. Een deelauto is eigenlijk
individueel openbaar vervoer. Daarmee kun
je het zien als een collectieve voorziening
die gefinancierd kan worden uit publieke
middelen. Er zitten wel aanloopkosten en
risico’s in die het niet meteen rendabel
maken, maar waarin steeds meer regio’s
ervaring opdoen hoe dit goed en efficiënt te
organiseren. Vanuit de publieke sector kunnen
deelmobiliteit en hubs een belangrijke rol
spelen in de taak om bewoners bereikbaarheid
te bieden. Zo zouden gemeenten deelauto’s
kunnen subsidiëren in plaats van fijnmazig OV
in perifere aanbieden. Zo wordt de deelauto
daadwerkelijk een vorm van individueel
openbaar vervoer.
Zichtbaarheid van hubs is een erg belangrijke
factor voor succes. Ook uniformiteit en
herkenbaarheid van hubs is belangrijk. In
België hebben ze dit goed geregeld door
verschillende aanbieders samen te brengen
op een plek met een standaard logo en
universele vormgeving. De aanbieders mogen
verschillen, zolang ze maar samenkomen op
een herkenbare plek en toegankelijkheid
bieden via een zelfde platform zoals
bijvoorbeeld een app.

“Een deelauto is
eigenlijk individueel
openbaar vervoer”
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Hubs in combinatie met deelmobiliteit in de
regio houden de belofte om het mobiliteitssysteem toegankelijk, dekkend en haalbaar
te maken en te houden. De lage bevolkingsdichtheid zorgt niet meteen voor grote vraag
naar deelmobiliteit, maar juist door het gebrek
aan mobiliteitsopties kan deelmobiliteit die
slim gepositioneerd is in hubs een belangrijke
bijdrage leveren aan de regio.

In de regio is het goed te beseffen dat een
hub-locatie niet per se een station hoeft
te zijn. Dit kan ook een buurtcentrum, plek
met meerdere voorzieningen of strategisch
overstappunt zijn. Meer dan in de stad hangt
het succes af van bottom-up partners en
aanjagers van deelmobiliteit. Dat kunnen
bewoners zijn en lokale bedrijven maar ook
een verzorgingshuis of maatschappelijke
initiatieven die bereikbaarheid of toegankelijkheid tot mobiliteit willen vergroten.
Ook liggen er kansen in de regio voor de
semi-deelauto, die een aantal dagen in de
week als privé auto en de overige dagen als
voorziening voor de buurt kan fungeren.
Voor het aanjagen van deelmobiliteit en hubs
is het goed om inzichtelijk te maken welke
aanbieders opereren bij jou in de buurt en
welke mogelijkheden zij bieden. Daarnaast
kunnen overheden inzicht proberen te krijgen
in de mobiliteitsvraag om inzicht te krijgen in
de strategische plekken waar deelmobiliteit
een deel van de vraag kan invullen.

“Het succes hangt af
van bottom-up partners en aanjagers
van deelmobiliteit”
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Organisatoren

Naar inhoud

HUB Holland HUB
is een initiatief van:

Stadkwadraat
legt
met
financieeleconomisch advies en management bij
gebiedsontwikkeling het fundament voor
investeringsbeslissingen. Op het kruispunt
van stedelijke ontwikkeling en financiën staat
gedegen rekenwerk centraal, in combinatie
met creatieve en solide oplossingen.

Bij PosadMaxwan werken we aan de gezonde,
duurzame en slimme stad. We maken als
stedenbouwkundig bureau inzichtelijk hoe
die stad van morgen eruitziet en wat we
vandaag al kunnen doen om die ambitie te
realiseren. Dat doen we door onderzoek,
strategie, ontwerp én uitvoering te
combineren. We signaleren actuele opgaven,
stellen relevante vragen en zetten data in voor
menselijke oplossingen.

Of het nu gaat om haalbaarheid, financiering,
organisatie of het brengen van nieuwe inzichten
en het introduceren van nieuwe concepten.
Het vakmanschap van Stadkwadraat is de
basis voor transparant rekenwerk, innovatie
en grip op organisatie en financiën: een
duidelijke koers voor de ontwikkeling van
ruimtelijke plannen, projecten en beleid.
Kortom: slimme sommen, sterke strategieën.

Mobiliteit en infrastructuur vormen voor ons
een integraal deel van een vraagstuk, net
als bijvoorbeeld energietransitie, stedelijke
verdichting en klimaatadaptatie. Onze
kennis van het mobiliteitssysteem koppelen
we aan de ruimtelijke inpassing. Zo vinden
we de best passende oplossing voor iedere
bereikbaarheidsopgave.

www.stadkwadraat.nl

www.posadmaxwan.nl
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Bij APPM maken we Nederland mooier.
We zoeken naar mogelijkheden om optimaal
gebruik te maken van de ruimte en combineren
een brede blik op de fysieke leefomgeving
met inhoudelijke kennis. Als vanzelf vinden we
integrale oplossingen.

Wij willen de leefomgeving verbeteren
met onze mobiliteitskennis en zo actief
bijdragen aan een duurzame, vitale en
aantrekkelijke samenleving. Dat doen wij
door besluitvorming over mobiliteitsvraagstukken onafhankelijk en door de inhoud
gedreven te ondersteunen. Goudappel
brengt met DAT.Mobility de wereld van
mobiliteitsdata en -advies bij elkaar. De
beschikbaarheid van data, en vooral ons
vermogen om deze data om te zetten naar
bruikbare beslisinformatie maken ons - in
combinatie met het vertrouwde advieswerk
dat wij doen - tot een gewilde partner voor
onze opdrachtgevers.

Dit geldt ook voor mobiliteit. We pleiten voor
een nieuwe kijk op het concept. Het draait
voor ons om een goed bereikbaar Nederland,
voor alle mensen. We gaan daarin voor
duurzame oplossingen, gebruikmakend van
innovatieve technologische mogelijkheden.
Wat ons betreft is samenwerken essentieel,
tussen overheden en met marktpartijen.
Samen ontwikkelen we beleid, strategie en
nieuwe concepten. Steeds zoeken we naar
concreet resultaat. Voor nu en de toekomst.

www.goudappel.nl

www.appm.nl
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