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De regionale traineegroep F.R.I.S. 

(Frisse Regionale Innovatieve Starters) 

heeft het magazine gemaakt. F.R.I.S. 

bestaat uit negen trainees die het 

regionale traineeprogramma Utrechtse 

Nieuwe 2016-2018 volgden. Zij hebben 

de technologische mobiliteitsontwikke-

lingen en de mogelijke effecten daar-

van op mobiliteitsgedrag onderzocht. 

Met U-MobiliTIJD 2040 willen zij de 

provincie Utrecht en de Utrechtse 

gemeenten input en inspiratie geven 

voor de Omgevingsvisies. Die zijn 

immers de basis voor mobiliteit en 

bereikbaarheid in de regio Utrecht. 

Opdrachtgever was Bjorn Hondelink 

van de provincie Utrecht. Hij wilde 

in kaart hebben wat de belangrijkste 

trends rond mobiliteit richting 2040  

zijn en hoe de maatschappij daarop 

zou reageren. Liefst in een vorm die 

andere overheden in de regio Utrecht 

ook kunnen gebruiken als inspiratie 

voor hun omgevingsvisie. Of als 

discussiemateriaal. Want willen wij 

bijvoorbeeld in de toekomst alleen 

maar zelfrijdende auto’s hebben?  

Of moet alles wijken voor de elek- 

trische fiets in onze regio? En willen  

wij echt reizen met de NEXT?  

U-MobiliTIJD 2040 laat zien wat er 

straks allemaal (misschien) kan en 

daagt beleidsmakers uit om buiten 

de lijnen te kleuren en gedurfde 

stappen te zetten.

U-MOBILITIJD 
2040 WIL JE 

IN BEWEGING 
BRENGEN

U-MOBILITIJD 2040 NEEMT JE MEE NAAR DE MOBILITEIT IN 2040 MET 
VERRASSENDE VERGEZICHTEN EN BOEIENDE TERUGBLIKKEN OP 2018
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Wat zijn de krantenkoppen? 

Hoe is onze mobiliteit ontwikkeld? 

En hoe kijken wij terug op de keuzes 

die wij hebben gemaakt? In gesprek 

met experts, marktpartijen en beleids- 

makers hebben negen regiotrainees 

deze onmogelijke vragen bij de hoorns 

gevat. Met hun frisse blik nemen zij 

u op speelse wijze mee in hun ont-

dekkingen. 

In U-MobiliTIJD 2040 leest u het 

nieuws van de toekomst. En blikken 

wij vanuit 2040 terug op 2018. 

VOORWOORD 

Zijn in 2040 al onze voorspellingen uit 

2018 uitgekomen? Het ene scenario is 

aannemelijker (‘Laatste benzinestation 

wordt snellaadstation’) dan het ander 

(‘A2 wordt fietssnelweg’). En dat is 

precies de bedoeling. Laat u inspireren 

en prikkelen en sta open voor de 

grilligheid van toekomst. 

Veel leesplezier!

Dennis Straat
Gedeputeerde Mobiliteit

Provincie Utrecht

STELT U ZICH VOOR: HET IS VOORJAAR 2040 



DE A2 WORDT 
FIETSSNELWEG
De A2 wordt fietssnelweg. De voormalige snelweg was ongeveer honderd 
jaar de belangrijkste autoverbinding tussen noord en zuid, maar is al jaren 
buiten gebruik. Door er nu een fietssnelweg van te maken, wil Rijkswater-

staat de dorpen in de regio beter met Utrecht verbinden.

De Fietsersbond adviseert om op 
andere vervoersmiddelen in te 
zetten dan de auto. ‘Doorbreek 
het dogma dat de auto de oplos-
sing voor alles is. Nu gaat 70% van 
mobiliteitsbudget naar de auto, 
maar de piek van de autogroei is al 
bereikt. Wel moet de infrastruc-
tuur in steden geschikter worden 
gemaakt voor fietsers. En er zijn 
meer fietssnelwegen nodig, ook 
door de stad heen.’ 

DOORBREEK 
HET AUTODOGMA

DIT 
VONDEN 

WIJ IN 
2018
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Al jaren maakt asfalt plaats voor groenstroken, zelfrijdende 
vervoersbanen en uitgebreide fietswegen. Dat heeft alles te 
maken met de massale opkomst van de elektrische fiets, de 
fietssubsidie, de minimalisatie van streekvervoer en allerlei 
milieu- en gezondheidsmaatregelen. Veel autowegen hebben  
al een nieuwe bestemming gekregen. ‘Nu is het tijd om 
ook de rijkswegen aan te pakken’, aldus Wietse Wijma van 
Rijkswaterstaat.

VERVOERMIDDEL NUMMER 1
‘De fiets wordt voor steeds grotere afstanden gebruikt en is in 
Nederland nu vervoermiddel nummer 1’, vervolgt Wijma. ‘Die 
ontwikkeling vroeg wel veel aanpassingen aan de infrastructuur 
voor het wegverkeer. Het nieuwe fietsbeleid, waar de Fietsers-
bond in 2018 al voor pleitte, heeft daar zeker bij geholpen.  
Nu alle vervoersmiddelen met een “motortje” binnen de 
bebouwde op de rijbaan rijden, zijn er veel minder ongelukken. 
Onze volgende opgave is: de stad weer verbinden met de 
dorpen eromheen en met andere vervoersmogelijkheden.’

INVESTEREN IN VRIJ LIGGEND FIETSASFALT
Het isolement van de dorpen heeft alles te maken met het 
vervallen van het streekvervoer, jaren geleden. Daardoor 

trokken steeds meer jongeren naar de stad. De subsidie voor  
de elektrische fiets heeft die uittocht wel verminderd, maar niet 
genoeg, vervolgt Wijma. ‘Buiten de bebouwde kom zou meer 
geïnvesteerd moeten worden in lange, vrij liggende kilometers 
fietsasfalt zonder kruisingen en met aandacht voor goede 
aansluitingen met het ov. Een goed voorbeeld is de fietssnelweg 
tussen Utrecht en Amersfoort. Een fietssnelweg is een fietspad 
dat alleen toegankelijk is voor fietsverkeer. Het snelwegkarakter 
heeft niets te maken met een hogere maximumsnelheid, maar 
met het feit dat het een gladde asfaltweg is en dat er geen 
kruisingen met gemotoriseerd verkeer en verkeerslichten zijn. 
Daardoor fiets je sneller en veiliger. Belangrijk, want een kwart 
van de weggebruikers is 60-plus.’

NIEUWE BESTEMMING OUD ASFALT
‘Wij willen ook de steden veilig, gezond en milieuvriendelijk 
met elkaar verbinden’, aldus Wijma. ‘Vanwege de wet Stop 
op asfalt mogen wij geen nieuwe wegen meer aanleggen. 
Wij zijn dus aangewezen op hergebruik. Door de afname 
van het autogebruik en de opkomst van het zelfrijdend verkeer 
liggen de traditionele snelwegen er nu verlaten bij. Zij fungeren 
voornamelijk als powergrid en worden nog maar voor 10% van 
hun capaciteit als uitvalswegen gebruikt. Dus moeten wij op 
zoek naar nieuwe bestemmingen voor het ‘oude’ asfalt. Vorige 
maand nog vond het jaarlijkse Vintage Dronefestival op de  
A2 plaats, van knooppunt Ouderijn tot afrit Nieuwegein. Met  
de A2 als fietssnelweg slaan wij twee vliegen in een klap: het oude 
asfalt krijgt een goede bestemming en wij zorgen voor een veilige, 
milieuvriendelijke verbinding tussen de steden en dorpen.’

‘Ik denk dat de elektrische fiets 
de meest gebruikte oplossing 
wordt voor woon-werkverkeer.’ 
Emmy

STRAATINTERVIEW 2018

‘In 2040 zit ik in een vliegende 
auto. Zoef, zo over het pleps in 
de file heen.’ Martijn 

STRAATINTERVIEW 2018



Het benzinestation stond al enige jaren op de sluitingslijst van 
de gemeente, maar de belangengroep Blijf Van Mijn Bolide Af 
wist de sluiting dankzij rechtszaken lang te voorkomen. Blijf Van 
Mijn Bolide Af komt op voor bewoners van de provincie Utrecht 
met een klassieke bolide en vindt dat de toegang tot benzine 
een burgerrecht is.

AFBREUKBELEID
De provincie Utrecht schreef al in de Omgevingsvisie van 2021 
over het voornemen om alle pompstations te vervangen door 
snellaadstations. Carl Benz, voorzitter van Blijf Van Mijn Bolide 
Af, strijdt sinds die tijd tegen de sluiting van benzinestations. 
‘Ook wij zijn voor een duurzame toekomst, maar door dit 
afbreukbeleid van de overheid moeten liefhebbers van 
klassieke auto’s hun hobby opgeven. Dat vind ik een schande.’
Eigenaren van klassieke auto’s hebben het al decennia moeilijk 
door de vele gemeentelijke milieuzones met steeds strengere 
regels, de afname van het aantal benzinestations en de 
groeiende kritiek op het gebruik van fossiele brandstof. 
Benz: ‘Mensen worden steeds minder tolerant jegens de 
autoliefhebber. Tegenwoordig word je op straat met een 
scheef oog aangekeken als je een ritje maakt in je klassieker. 
Of mensen vernielen onze auto’s.’ 

LAATSTE BENZINESTATION 
SLUIT DE BEZITTER VAN DE 
KLASSIEKE BOLIDE IS DE DUPE
Een historisch moment: gisteren sloot het allerlaatste benzinestation van 
de provincie Utrecht, in Houten, definitief zijn pompen. De bewoners van 
Houten en omstreken kunnen voortaan terecht bij het vorige jaar geopende 
snellaadstation aan De Koppeling of een van de andere twaalf snellaad-
stations van Houten. Wethouder Willem Sturgeon: ‘Ik ben er trots op 
dat Houten nu helemaal toekomstproof is.’

IMPULS
De sluiting van het pompstation in Houten is een gevolg van 
de opkomst van de elektrische auto, vanaf 2010. Er kwamen 
fors meer elektrische auto’s toen gemeenten op basis van de 
Omgevingswet uit 2021 regionale omgevingsvisies en program-
ma’s opstelden die elektrisch rijden bevorderden. Een goede 
ontwikkeling, vindt Statenlid Gerard de Vries (P-FRIS). 
‘De luchtkwaliteit in de steden was rond 2020 zo ongezond; 
luchtkwaliteitsdoel op luchtkwaliteitsdoel haalden wij niet. 
Als je ziet hoe de luchtkwaliteit in steden nu verbeterd is, 

begrijp je niet dat wij ooit zo huiverig waren om fossiele 
brandstoffen echt uit te bannen. Dat proces heeft eigenlijk veel 
te lang geduurd.’

Trendsetters voor 2021 waren de welgesteldere burgers die in 
een Tesla reden, vaak een leaseauto. Ook de bezorgdiensten, 
die al in 2016 overgingen op elektrische bezorging, hebben het 
gebruik van elektrische auto’s een impuls gegeven. Toen in de 
jaren twintig de knop om was bij een groot deel van de burgers, 
nam de transitie pas echt een vlucht.

MONUMENT
In de gemeente Houten gaan stemmen op om van het benzine- 
station een historisch monument te maken. Een monument dat 
ons herinnert aan een maatschappij die ooit benzineverslaafd 
was. En dat de jeugd leert dat transities, hoe pijnlijk ze soms ook 
zijn, echt nodig zijn om de aarde goed door te geven aan de 
volgende generatie. 
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‘In 2040 heb ik een zelfrijdende, 
elektrische auto. Voor mij dan 
geen ov meer.’ Robbie 

STRAATINTERVIEW 2018

‘De deeleconomie komt op. 
In 2040 verplaatsen de meeste 
mensen zich met comfortabel 
ov, deelfietsen en duurzame 
deelauto’s. Autobezit is dan 
een luxe.’ Chris 

STRAATINTERVIEW 2018

‘Mobiliteit raakt mensen in de kern; 
ze is een levensbehoefte’, aldus de 
ANWB. ‘Als mensen het gevoel 
hebben dat ze beperkt worden, 
geeft dat veel weerstand. Leg 
daarom als overheid niet opeens 
van bovenaf beperkingen op. Neem 
mensen mee in je ambitie en in de 
ontwikkelingen, zodat zij weten 
waar ze aan toe zijn en zich erop 
kunnen voorbereiden.’

MOBILITEIT IS EEN 
LEVENSBEHOEFTE

DIT 
VONDEN 

WIJ IN 
2018



BEVOLKINGSGROEI VERGRIJZING

Hoe zorgen we ervoor dat de voorzieningen in deze
gemeenten op peil blijven, zodat bewoners niet naar
andere steden hoeven?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen volledig
mobiel blijven, ondanks dat het ov duurder wordt en
ondanks de groeiende digitalisering?

•	 De Provincie Utrecht heeft zo’n 1.274.000  
inwoners (2016). In 2040 stijgt dit aantal naar 
verwachting tot 1.440.0000. 

•	 Voor	21	van	de	26	Utrechtse	gemeenten	 
wordt er bevolkingsgroei verwacht in 2040.  
De	sterkste	groeiende	gemeenten	zijn:	Utrecht,	
Bunnik	en	Vianen.	De	bevolkingsgroei	zorgt	voor	
een	toename	van	het	aantal	mensen	dat	hun	
bestemmingen	moet	bereiken	en	legt	een	druk	
op	het	mobiliteitssysteem.	

•	 Voor	een	aantal	gemeenten	wordt	(lichte)	 
krimp	verwacht:	IJsselstein,	Lopik,	Montfoort,	
Oudewater	en	De	Ronde	Venen.	

•	 Ouderen	wonen	steeds	langer	zelfstandig	thuis.

•	 Ouderen	zijn	steeds	langer	gezond	en	actief	en	
daarmee	mobiel.

•	 Er	wordt	vooral	vergrijzing	in	de	kleinere	 
gemeenten	verwacht.	-In	dienstverlening	worden	
steeds	meer	data	en	digitale	middelen	gebruikt.	
Zorg	ervoor	dat	ouderen	die	minder	digivaardig	
zijn	ook	blijven	meedoen.	
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MAATSCHAPPELIJKE 
OPGAVEN IN 2018

•	 De	groeiende	arbeidsdeelname	van	vrouwen	
leidt	tot	meer	verplaatsingen	en	meer	mensen	op	
de weg. 

GROEIENDE ARBEIDSDEELNAME VROUWEN VERSCHIL TUSSEN STAD - PLATTELAND

Hoe zorgen we ervoor dat plaatsen waar gewerkt 
wordt in de spits bereikbaar blijven? 

Hoe houden we het ov rendabel of zorgen wij voor 
andere alternatieven op het platteland? 

• De	verwachting	is	dat	in	de	toekomst	steeds	
meer	jonge	hoogopgeleiden	van	het	platteland	
naar de steden verhuizen. 

•	 De	bereikbaarheid	van	het	platteland,	de	kleine	
kernen en randen van de stad staat onder druk. 

In 2018 stelden veel overheden de Omgevingsvisie op. 
Dat was de basis voor een integraal beleidsplan en be-
langrijke keuzes tot 2040. Het mobiliteitsvraagstuk kreeg 
daarin een belangrijke rol. Wat waren de grootste maat-
schappelijke opgaven die de mobiliteit in de provincie 
Utrecht beïnvloedden? Wij zetten ze voor u op een rij.

DE TECHNOLOGISCHE 
MOBILITEITSTRENDS IN 2018
In 2018 beschreven onze Frisse Futurologen een aantal belangrijke technologische trends die het mobiliteits-
beeld in de provincie Utrecht zouden veranderen. In dit artikel kijken wij terug op die voorspellingen. 
Sommige verwachtingen zijn bij lange niet uitgekomen; andere waren een schot in de roos. Hetzelfde 
geldt voor de aanbevelingen die de Frisse Futurologen destijds aan beleidsmakers en bestuurders 
mobiliteit deden. Een overzicht. 

Dit schreven de Frisse Futurologen 

destijds over zelfrijdende auto’s: ‘Grote 

bedrijven zoals Google en Tesla zijn er  

al een tijd mee bezig en de media 

hebben er steeds meer aandacht voor: 

de zelfrijdende auto. Maar in welke 

vorm hij uiteindelijk de weg opgaat, is 

nog niet duidelijk. Wel is er een inter- 

nationale standaard voor het niveau van 

automatisering voor voertuigen. Deze 

standaard heeft zes verschillende 

niveaus en loopt van geen automatise-

ring (niveau 0) tot een systeem dat alle 

taken van een menselijke bestuurder 

kan overnemen (niveau 5). In de media 

gaat het vaak over een voertuig dat  

alle taken van een bestuurder kan 

overnemen, maar dat is het hoogste 

automatiseringsniveau. Het is nog 

onduidelijk of dat haalbaar is.’ 

SLIMME INFRASTRUCTUUR
‘De zelfrijdende auto gaat de komende 

jaren de Nederlandse wegen nog niet 

op; de techniek is daar nog niet ver 

genoeg voor. Wel is het goed om nu  

al na te denken over de impact van 

zelfrijdende auto’s op de Nederlandse 

samenleving en de infrastructuur.

Zelfrijdende auto’s zijn er in twee 

categorieën: auto’s die binnen de 

huidige infrastructuur rijden en auto’s 

waarvoor een nieuwe infrastructuur 

nodig is. De eerste categorie auto’s  

kan dezelfde verkeersborden en weg-

aanduidingen begrijpen als menselijke 

bestuurders. Voor de tweede categorie 

is een slimme infrastructuur nodig, 

‘Allemaal zelfrijdende auto’s in 2040? Nee dat 
loopt zo’n vaart niet. Die ontwikkeling is te 
duur en vraagt te veel aanpassingen van de 
bestaande infrastructuur. De overheid werkt 
niet zo snel.’ Madelief

 

STRAATINTERVIEW 2018

waarbij er digitale communicatie tussen 

de auto’s onderling en de infrastructuur 

moet zijn. Wij adviseren overheden 

om uit te gaan van de huidige infra-

structuur en deze vooral door te 

ontwikkelen. Het is nu nog te vroeg 

om de infrastructuur aan te passen, 

want wij weten nog niet welke 

categorie zelfrijdende auto’s straks 

de weg opgaat.’ 

OPKOMST DEELECONOMIE
De deelauto was in 2018 bezig met 

een gestage opmars. ‘In 2016 was 

er 1 deelauto op 336 inwoners in de 

Provincie Utrecht tegenover 1 op 676 

inwoners in heel Nederland. Auto-

delers zijn vaak jong en alleenstaand 

of zij hebben gezinnen met kleine 

kinderen. Verder zijn zij meestal 

hoogopgeleid en wonen ze in de stad. 

Buiten de stad Utrecht zal de transitie 

naar deelauto’s waarschijnlijk lang-

zamer gaan vanwege een andere 

bevolkingssamenstelling. Toch geeft 

20% van de Nederlanders aan open 

te staan voor autodelen. Nu is privé-

bezit nog steeds de norm en mensen 

houden vaak vast aan gewoontes. Ook 

moeten mensen nog meer vertrouwen 

krijgen in de deelauto’s: een auto 

delen moet aantrekkelijk, flexibel en 

comfortabel zijn. 

TERUGBLIK:

TERUGBLIK:
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Het acceptatieniveau is nu nog niet zo 

hoog; zodoende gaat de transitie naar 

deelauto’s heel langzaam. De overheid 

zou autodelen kunnen stimuleren door 

speciale, goedkope parkeervergunnin-

gen voor deelauto’s en hoge parkeerta-

rieven voor privéauto’s.’

MEER BEZORGING AAN HUIS
Bezorging aan huis bleef ook in 2018 

groeien en de Frisse Futurologen 

voorzagen dat die groei zou doorzetten. 

‘Alles waar je vroeger nog voor naar de 

winkel moest, krijg je nu gemakkelijk 

thuis. Mensen hoeven bijvoorbeeld 

ook niet meer de deur uit voor de 

dagelijkse boodschappen. Wij ver-

wachten dat thuisbezorgen nog sneller, 

goedkoper en milieuvriendelijker 

wordt. De opkomst van internet-

winkelen heeft de afgelopen jaren 

geleid tot veel veranderingen in de 

pakketbezorging. Die zullen er ook de 

komende jaren zijn. Vooral in de laatste 

kilometer (‘last-mile-delivery’) worden 

de meeste innovaties gezien en 

verwacht. Hoe de bezorging aan huis 

in de toekomst precies vorm krijgt, 

is nog onduidelijk. Een aantal leveran-

ciers heeft al succesvol met een drone 

pakketjes afgeleverd. En in Australië 

bezorgt een autonome robot pizza’s. 

Het lijkt een kwestie van tijd voordat 

dat ook in onze regio gebeurt.’

OPKOMST ELEKTRISCHE FIETS
De elektrische fiets was in 2018 al niet 

meer weg te denken uit het straat-

beeld. De e-bike begon ooit als een 

fiets voor oudere mensen die trapon-

dersteuning nodig hadden, maar 

groeide uit tot een algemeen geac-

cepteerde fiets voor jong en oud. 

‘De e-bike biedt een uitkomst voor het 

dagelijks woon-werkverkeer, recreatieve 

fietstochten en bezorgdiensten. 

Wij verwachten dat deze trend een 

enorme piek gaat beleven, samen met 

bijvoorbeeld verminderd autobezit, 

auto-/scootervrije binnensteden, de 

opkomst van thuisbezorging en de 

groei van steden.

Een belangrijk aandachtspunt is wel de 

drukte op het fietspad. Vooral in steden 

als Utrecht en Amersfoort ontstaan her 

en der problemen. Scooters, e-bikes, 

gewone fietsen en scootmobielen, 

alles rijdt door elkaar. De Fietsersbond 

pleit ervoor om binnen de bebouwde 

kom de vervoermiddelen met een 

“motortje” op de rijbaan te laten rijden. 

Buiten de bebouwde kom zou de 

overheid moeten investeren in lange, 

vrij liggende kilometers fietsasfalt 

zonder kruisingen en aandacht voor 

goede aansluitingen met het ov.’

UITFASERING FOSSIELE BRANDSTOFFEN
Ook het gebruik van alternatieve 

brandstoffen was een thema. De 

trendwatchers zagen dat die vooral in 

bussen en auto’s steeds meer gebruikt 

werden. ‘Het begon met hybride 

voertuigen, maar nu komen er steeds 

meer volledig elektrische auto’s en 

bussen op de markt. Ook waterstof 

lijkt nog niet helemaal afgeschreven te 

zijn als nieuwe brandstof. De alterna-

tieven lijken de fossiele brandstoffen 

steeds meer te vervangen. Die trend 

zet waarschijnlijk door. Zo verbieden 

steeds meer landen de verkoop van 

benzine- en dieselauto’s, omdat 

alternatieve brandstoffen minder 

‘De deeleconomie komt op. In 2040 verplaatsen de meeste 
mensen zich met comfortabel ov, deelfietsen en duurzame 
deelauto’s. Autobezit is dan een luxe.’ Fernando

STRAATINTERVIEW 2018

schadelijke gassen uitstoten. 

Regionale overheden moeten wel flink 

investeren om deze trend te faciliteren. 

Er is bijvoorbeeld een goede (laad)

infrastructuur nodig en de aanbeste-

ding van het openbaar vervoer zou  

een andere vorm kunnen krijgen.’

MOBILITY AS A SERVICE
Ten slotte zagen de jonge onder- 

zoekers allerlei veranderingen in het 

ov, ook in de regio Utrecht. ‘Nieuwe 

technologie, zoals smartphones, 

internet of things en apps zorgen voor 

meer flexibiliteit en service-op-maat 

voor mensen die van A naar B willen. 

Mobility as a Service (MaaS) benadert 

mobiliteit niet vanuit de verschillende 

modaliteiten, zoals: bus, trein, tram of 

fiets, maar vanuit de vraag: wat wil de 

gebruiker van ov? Het antwoord is 

simpel: iemand wil zo snel en comfor-

tabel mogelijk van A naar B komen. 

Dus wil je dat vervoermiddel kunnen 

kiezen dat het beste bij jou en je reis 

past. Daarom staan alle taxi’s, bussen, 

(elektrische) fietsen en scooters op 

een online platform. Daar worden ze 

gemonitord. Overheden moeten de 

technieken achter MaaS-platformen 

omarmen en samen met verschillende 

marktpartijen uitzoeken hoe zij daar-

mee de bereikbaarheid en mobiliteit 

in de regio verbeteren.’ 
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AANDACHT VOOR NIEUWE 
FINANCIERING WEGENNET
De huidige infrastructuur wordt 
voornamelijk gefinancierd door de 
accijns op brandstof en de wegen-
belasting. Hoe gaat dat als auto’s 
op waterstof rijden of wanneer we 
naar deelautogebruik toegaan? 
Bij nieuwe ontwikkelingen horen 
ook andere financieringsmodellen. 
Denk hierover na en ga hierover 
met elkaar in gesprek en betrek 
het bedrijfsleven hierbij. 
 

IN 2018 MAAKTEN DE FRISSE FUTUROLOGEN ZICH ZORGEN OM DIVERSE 
ONTWIKKELINGEN. DAAROM DEDEN ZIJ DE VOLGENDE AANBEVELINGEN: 

MAAK VERVOER VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJK
Zorg dat het vervoer voor iedereen 
betaalbaar en dus toegankelijk is. 
Er ontstaat nu een tweedeling. 
Mensen met een lager inkomen 
geven een groter percentage van 
het inkomen uit aan mobiliteit dan 
mensen met een hoger inkomen. 
Zorg ervoor dat je ook met de 
huidige technologische ont-
wikkelingen de samenleving 
bij elkaar houdt. Zet daarnaast 
ook in op goede bereikbaarheid 
van werk in alle gemeenten. 
 

DE MENS CENTRAAL IN MOBILITEIT 
EN BEREIKBAARHEID 
Mobiliteit is een middel om 
bereikbaarheid te realiseren. Maar 
in de toekomst beïnvloeden diverse 
factoren de mobiliteitskeuze. Daarom 
adviseren wij overheden meer te 
spreken over bereikbaarheid in plaats 
van mobiliteit. Het bereikbaarheids-
beleid omvat economisch, sociaal 
en ruimtelijk beleid en gaat dus uit 
van de mogelijkheden en wensen 
van mensen. Dan volgt de mobiliteit 
vanzelf.

In 2015 81% van de goederen die 
binnen Nederland vervoerd werden 
via de weg ging?

Amazon in 2018 het eerste pakketje met 
een drone heeft bezorgd in de buurt van 
het Engelse Cambridge? Het pakketje 
bestond uit een mediabox en een zak 
popcorn.

WIST JE DAT...

De zelfrijdende auto van Google in 2016 
bij een testrit voor het eerst een ongeval 
heeft veroorzaakt? 

In 2018 het eerste dodelijke 
ongeluk met een zelfrijdende auto 

plaatsvond, waarbij een voetganger 
om het leven kwam?

Er in 2017 8,2 miljoen personen-
auto’s in Nederland waren?

2018

2017

2016

2015

2014

Er in 2017 245 duizend auto’s 
elektrisch of hybride waren. 

De gemiddelde Nederlander in 2014 
11.000 kilometer reisde, exclusief 
vakanties en beroepsmatige ritten?

Er in 2015 22,5 miljoen fietsen
 in omloop waren, waarvan 

1,3 miljoen elektrische?

De Nederlander in 2014 de meeste 
kilometers aflegde om naar het werk  
en van het werk naar huis te reizen, 

maar het langst onderweg is voor 
vrijetijdsactiviteiten?

22,5 miljoen

245 duizend

11.000 kilometer

81% 

8,2 miljoen
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Vandaag presenteert Burgercomité Leidsche Rijn Parkeervrij haar plan om de nog 
bestaande parkeerplaatsen in de Utrechtse wijk om te vormen tot parkjes, moes-
tuinen en speelplekken. Nu steeds minder wijkbewoners een eigen auto hebben, 
zijn de parkeerplekken overbodig. Mees Bos, woordvoerder van het Burgercomité: 
‘De tijd van een stilstaande auto voor je deur is definitief voorbij. Wij willen de 
ruimte gebruiken om de wijk groener, gezonder en gezelliger te maken.’

LAATSTE PARKEERPLEKKEN 
IN LEIDSCHE RIJN WORDEN 
PARKJES

Sinds de opkomst van de zelfrijdende auto kiezen steeds meer 
mensen voor deelauto’s. In 2030 waren er voor het eerst meer 
gebruikers van deelauto’s dan autobezitters. Nu is deelgebruik 
de norm. Verkeerspsycholoog Tess Wolters: ‘Toen wij nog zelf 
een echt stuur moesten vasthouden, voelden wij ons psycholo-
gisch sterk verbonden met onze auto. Nu wij kunnen vertrouwen 
op de software, voelt autogebruik meer als een dienst. Ook 
reageren wij niet meer zo emotioneel als andere mensen ook 
van hetzelfde stalen gevaarte gebruikmaken.’ 

MEER RUIMTE IN DE STAD
De opkomst van de zelfrijdende deelauto heeft veel impact 
gehad op Utrecht en omgeving. De meeste auto’s staan nu in 
ondergrondse parkeergarages in de wijken en in voormalige 
transferia aan de rand van de stad als zij niet gebruikt worden. 
De grootste verandering is echter dat iedere auto veel meer 
gebruikt wordt dan twintig jaar geleden. In 2020 stond een 
auto die door een mens bestuurd werd nog 90% van de tijd stil. 
Nu is een zelfrijdende deelauto 80% van de tijd in gebruik. 
Verder is het aantal auto’s drastisch gedaald van 10 miljoen 
in 2020 naar iets meer dan 2 miljoen vandaag de dag.

STRATEN EN WIJKEN HERINRICHTEN
Vooral de stad Utrecht heeft in de afgelopen tien jaar grote 
stappen gezet in het herinrichten van straten en wijken om de 
overbodige parkeerplaatsen een nieuwe bestemming te geven. 
Die ontwikkeling begon in de oude binnenstad, waar de ruimte 
het meest schaars is. Ze heeft zich in hoog tempo uitgebreid 
naar omliggende wijken. Hoogleraar Planologie Lynn van Doorn: 
‘Leidsche Rijn is ooit gebouwd als echte autowijk, waar voor 
ieder huishouden een eigen parkeerplek beschikbaar was en 
vaak zelfs twee. Hoewel er dus voldoende ruimte voor auto’s is 

‘De toekomst van mobiliteit wordt 
bepaald door eenvoud en keuzevrij-
heid’, stelt Sjors de Vries, directeur 
van RUIMTEVOLK. Hij is ervan over-
tuigd dat de individualisering van de 
samenleving de ontwikkeling van 
mobiliteit op dit moment onvoor-
spelbaar maakt. Technologische 
ontwikkelingen zullen vervoerswijzen 
laten versmelten. Verder wordt het 
steeds belangrijker wat er tijdens de 
rit gebeurt; met welk vervoermiddel 
je reist, doet er minder toe. Daarom 
kijkt RUIMTEVOLK kritisch naar de 
voorspellingen die worden gedaan 
over de groei van het treinverkeer of 
deelplatforms. Vanuit grote trends 
als individualisering en toegepaste 
technologie zijn scenario’s waarin 
de zelfrijdende auto’s (als werk- of 
ontspanningsplek) of super e-bikes 
bij het huis staan net zo waarschijnlijk.’

MENSEN WILLEN 
EENVOUD EN ZELF 
KEUZES MAKEN

‘De auto is steeds minder een 
statussymbool, en daarmee 
neemt ook het autobezit af. 
In 2040 gebruiken de meeste 
mensen het ov als vervoer-
middel.’ Saartje 

STRAATINTERVIEW 2018

in de wijk, zie je nu dat bewoners er geen behoefte meer aan 
hebben en de openbare ruimte liever anders willen invullen. 
Buiten Utrecht zien wij hetzelfde. Zo zijn er grote projecten in 
bijvoorbeeld Zeist en Woerden en zelfs in dorpen als Werk-
hoven en Hollandsche Rading om parkeerruimte een nieuwe 
bestemming te geven.’ 

BURGERS REGELEN HET ZELF
De gemeente Utrecht is blij met het initiatief en steunt het plan. 
Wethouder Sem de Koning: ‘Wij verwachten van bewoners dat 
zij zelf nadenken over hoe zijn hun wijk leefbaarder kunnen 
maken, daarover met elkaar in gesprek gaan en samen een plan 
maken. Dat is precies wat Burgercomité Leidsche Rijn Parkeer-
vrij heeft gedaan. Wij gaan dit plan dan ook samen met de 
initiatiefnemers uitvoeren.’

DIT 
VONDEN 

WIJ IN 
2018
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LAATSTE FYSIEKE 
WINKEL IN CENTRUM 
VIANEN SLUIT DEUREN
Grootschalige winkeldistributie in landelijke gebieden lijkt verleden tijd. 
De Vegetarische Slager, de laatste winkel in het centrum van Vianen is afgelopen 
zondag voorgoed dichtgegaan. De verkoop- en bezoekerscijfers daalden al jaren. 
De voorspelde gevolgen van ‘binnen-een-uur-thuis-bezorging’ zijn nu niet meer 
te ontkennen. ‘Een triest, maar onvermijdelijk moment’, aldus wethouder Van Trigt. 
Nu heeft de gemeente Vijfheerenlanden geen fysieke winkels meer in de kernen, 
net als veel gemeenten in de provincie Utrecht.

Ton Janssen, eigenaar van De Vegetarische Slager kan zich nog 
goed herinneren dat er in de winkelstraat aan beide kanten 
fysieke winkels waren. ‘Superdruk was het nooit, maar de straat 
had altijd zijn eigen charme.’ Hij zag de sluiting van zijn zaak al 
lange tijd aankomen. ‘Met de komst van thuisbezorging nam het 
bezoek aan de winkel twintig jaar geleden al af. Maar sinds de 
binnen-een-uur-thuis-bezorging bestaat, is het wel heel snel 
gegaan.’ Veel winkels in Vianen ondergingen in de afgelopen 
tien jaar hetzelfde lot. Net zoals de meeste vrijgekomen ruimte 
in de straat wordt ook De Vegetarische Slager nu omgebouwd 
tot een aantal startersappartementen.

VERBINDING MET DE RANDSTAD
Ook de gemeente kon de winkelstraat niet redden. Wethouder 
Van Trigt: ‘Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor een Vianen 
met winkels in de kern. Vroeger waren gemak en inclusiviteit 
nog argumenten om de kern zo in stand te houden, maar nu 
alles thuisbezorgd kan worden, gaan ze niet meer op. Ook wij 
kunnen die ontwikkeling niet keren.’
De gemeente heeft tegelijkertijd sterk ingezet op een goede 
verbinding met de Randstad. Veel inwoners vinden dat de 
gemeente daarmee kiest voor ‘verlies van de kernidentiteit’. Van 
Trigt reageert er nuchter op: ’De verbinding met de Randstad 

heeft er ook voor gezorgd dat de gemeente veel aantrekkelijker 
wordt voor mensen die dicht bij een stad willen wonen, maar 
niet in de volle drukte. De vraag naar woonruimte in Vianen 
neemt nog steeds toe. Dat is winst.’ 

MAAR EEN UUR WACHTEN
Het is een trend in de hele provincie Utrecht: regionale winkels 
verdwijnen en wie graag shopt, kan straks alleen nog terecht  
in het centrum van Utrecht. Dat heeft alles te maken met de 
ontwikkelingen rond mobiliteit en de onlineservice. Tegenwoor-
dig hoef je maar een uur op je bestelling te wachten en vaak hoef 
je niet eens thuis te zijn voor de aflevering. Zodoende komen er 
steeds minder mensen naar de regionale winkelstraten. Ook de 
diehard shoppers hoeven niet zo nodig meer in het eigen dorp 
een winkelstraat te hebben. Dankzij de nieuwe verbinding met 
Utrecht sta je na een comfortabele reis van tien minuten op 
Utrecht Centraal, waar het winkelaanbod veel groter is. 

‘Het moment van menselijke contact aan de deur is superbelangrijk’, aldus 
Mattijs Oud van Picnic. Als je thuisbezorging combineert met een goede service 
en persoonlijke benadering, maakt dat mensen enthousiast over het aan huis 
bezorgen van boodschappen. Hierdoor komt het menselijke aspect, iets wat 
een consument normaal ook in een fysieke winkel verwacht, ook terug bij thuis-
bezorging. ‘Echt autonoom bezorgen, met zelfrijdende auto’s is daardoor voor 
ons nog niet interessant. Het past niet binnen het huidige concept; de bekende 
vriendelijke bezorger aan de deur die ook de boodschappen aflevert.’

PICNIC KIEST VOOR BEKEND, VRIENDELIJKE GEZICHT

DIT 
VONDEN 

WIJ IN 
2018

‘Over 22 jaar? Dan reis ik 
nauwelijks nog voor mijn werk. 
Flex- en cloudwerken zijn de 
norm; mensen werken dan waar 
en wanneer het hen uitkomt. 
Grote kantoorgebouwen en 
werktijden van 9 tot 5 zijn ver-
leden tijd. Je ziet dat nu al bij 
de zzp-generatie.’ Manuela 

STRAATINTERVIEW 2018
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Velen zien stedelijke bereikbaarheid als de essentiële 
opgave voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. Het 
economische succes van de stad Utrecht hangt sterk 
samen met agglomeratievoordelen, maar ook met 
het feit dat Utrecht een broedplaats voor innovaties, 
creativiteit en ondernemerschap is. In de strategie van 
verdichting moeten beleidsmakers nieuwe mogelijk-
heden zoeken om de mobiliteit van de stedelingen te 
faciliteren. Mogelijkheden waarbij niet het bezit en 
gebruik van auto’s centraal staat, maar de fiets en een 
keten van mobiliteitsdiensten die eenvoudig te boeken 
en te gebruiken moeten zijn. Daarbij spelen ICT en het 
internet een belangrijke rol. 

Hoewel de verstedelijkingsdruk groot zal blijven, 
zullen de zones aan de randen van steden belangrijk 
zijn voor toekomstig mobiliteitsbeleid, zowel aan de 
ruimtelijke randen als in middelgrote steden op grotere 
afstand. Het traditionele onderscheid tussen de stad en 
het groene, buitenstedelijke gebied is gezien de grote 
druk op de ruimte niet houdbaar. Dat onderscheid speelt 
onvoldoende in op regionale verscheidenheid in ontwik-
kelingen aan de stadsranden en de regionale kernen op 
iets grotere afstanden.

En juist op deze schaal zullen de komende jaren grote 
opgaven liggen. Vooral in de provincie Utrecht vraagt dit 
schaalniveau om aandacht, naast de bereikbaarheid op 
stedelijke schaal en de aansluiting op de grote (inter)
nationale economische clusters. Aan de ene kant voor 
een goed functioneren van regionale markten voor arbeid 
en voorzieningen en aan de andere kant om ruimte te 
bieden voor de verbindingen op (inter)nationale schaal.

De ontwikkeling van een regionaal bereikbaarheids-
beleid vraagt in toenemende mate om verknoping 
van traditionele netwerken van weg, ov en fiets. 
In het verleden zijn, binnen bestaande kaders, veel 

BEREIKBAARHEID IN DE TOEKOMST: 
STEDELIJKE BEREIKBAARHEID ÉN 
REGIONALE INTERACTIE

TERUGBLIK: 
WHAT’S NEXT? TOEN BIJZONDER, 
NU VANZELFSPREKEND

De NEXT is een geavanceerd, slim 

transportsysteem, gebaseerd op  

modulaire zelfrijdende voertuigen.  

Elke module kan aansluiten bij andere 

modules op de hoofdwegen of zich 

ervan afsplitsen. Wanneer de modules 

samengevoegd worden, creëren ze 

een open, busachtig gebied tussen 

modules. Daardoor kunnen passagiers 

staan en van de ene naar de andere 

module lopen. Verder kan de NEXT 

helemaal worden aangepast op de 

wensen van de gebruiker door modules 

als ‘slaapkamer’, ‘koffiebar’ of ‘ 

kantoor’ toe te voegen. 

ACTIEVE OVERHEIDSBEMOEIENIS
In tegenstelling tot de ouderwetse 

vervoersmiddelen in 2018 is de NEXT 

voornamelijk gericht op vraaggerichte 

en servicegerichte mobiliteit. Deze 

nieuwe vorm van mobiliteit heeft een 

einde gemaakt aan inefficiënt gebruik 

van openbaar vervoer, en zorgt ervoor 

dat dorpen weer goed zijn aangesloten 

op de grote steden.

De NEXT is nu het meestgebruikte 

openbaarvervoersmiddel, terwijl in 

2018 bijna elke bestuurder een ver- 

vuilende auto had. Er waren wel 

DE NEXT IS NIET MEER WEG TE DENKEN UIT ONS STRAATBEELD. 
IN 2018 WAS DAT WEL ANDERS; DE NEXT LEGDE TOEN NET ZIJN EERSTE 
VEILIGHEIDSTEST AF EN WAS NOG AMPER OP STRAAT TE ZIEN. 

schone auto’s, maar die konden  

maar een korte afstand afleggen, 

omdat de accu steeds opgeladen 

moest worden. De automatische 

batterijswitch van de NEXT heeft ook 

dit probleem opgelost. De NEXT kon 

pas echt zijn intrede doen toen de 

overheid zich actief ging bemoeien 

met nieuwe vormen van vraaggestuur-

de mobiliteit en haar ov-concessies 

anders ging aanbieden. De actieve 

overheidsbemoeienis heeft de NEXT 

ook toegankelijk gemaakt voor mensen 

met een lager inkomen en mensen 

met minder digitale vaardigheden.

maatregelen uitgevoerd om deze multimodale vervoer-
diensten te bevorderen, denk aan de verschillende 
P+R-locaties rondom Utrecht, de carpoolplaatsen en 
fietsnetwerken. Dit gebeurt vaak binnen bestaande 
denklijnen van afzonderlijke modaliteiten, bijvoorbeeld 
ov-concessies, fietsplannen en budgetten voor weg-
infrastructuur en verkeersmanagement.

Voor een verdere groei van ketendiensten is een 
intensievere integratie van dit aanbod noodzakelijk, 
waarbij je moet denken vanuit de gebruikers én vanuit 
de bedrijven en organisaties aan de bestemmingskant. 
Met Goed op Weg zijn de eerste succesvolle stappen 
daarvoor gezet. De provincie moet samen met mede-
overheden en bedrijfsleven de regionale bereikbaarheid 
bevorderen. Juist de provincie kan een belangrijke rol 
spelen door een wenkend perspectief te ontwikkelen, 
bij voorkeur samen met gebruikers in een quadruple 
helix-benadering, waarin overheden, maatschappelijke 
organisaties, kennisinstellingen en burgers samenwerken 
om realiseerbare innovaties in het regionale bereikbaar-
heidsbeleid te ontwikkelen. 

HENK MEURS, hoogleraar Planologie aan 
de Radboud Universiteit te Nijmegen
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Allereerst blijkt dat vooral Nederlanders met lage inkomens er 
de afgelopen jaren op achteruitgegaan zijn. Zij besteden nu 
gemiddeld maandelijks 17% van hun inkomen om zich van  
A naar B te verplaatsen, terwijl mensen met een hoger inkomen 
daar maandelijks 5% van hun inkomen aan uitgeven. Platte-
landsforensen met een laag inkomen zijn het meeste kwijt aan 
verplaatsing en vervoer: ruim 20%. Mirjam ‘t Hart, voorzitter 
van de SER: ‘Vooral in de Randstad zijn er grote verschillen 
tussen mensen met hoge en lage inkomens. Tot nu toe bleef 
de impact van mobiliteit en bereikbaarheid buiten beeld.  
Met dit onderzoek willen wij daar verandering in brengen.’

BINNENSTEDELIJKE VERDICHTING
‘De basis voor de verschillen tussen hoge en lage inkomens is 
twee decennia geleden al gelegd’, aldus ’t Hart. ‘Rond die tijd 
werd er een enorme groei voorspeld in de provincie Utrecht. 
Binnen twintig jaar werd een toename van 166.000 inwoners 
verwacht. Na jaren van buitenstedelijke groei met enorme 
Vinex-locaties aan de rand van steden, koos de overheid 
vanaf toen voor binnenstedelijke verdichting. Alle industrie 
in de stad werd naar buiten de stad verplaatst en in de 
vrijgekomen ruimte werden woonwijken gebouwd. De werk-
nemers van die industrie, vaak mensen met lage inkomens, 
waren meer tijd en geld kwijt om op hun werk te komen.’

TORENHOGE HUIZENPRIJZEN
Ook de torenhoge huizenprijzen in de stedelijke gebieden 
spelen een rol. ‘Een koopwoning is in de Randstad alleen 

HEB JE GELD? 
DAN KOM JE ERGENS 
Heb je een hoog inkomen? Dan ervaar je waarschijnlijk meer bewegingsvrijheid 
dan mensen met een laag inkomen. Dat laat onderzoek van de Sociaal Econo-
mische Raad (SER) zien. De SER presenteert vandaag het rapport ‘Mobiliteit en 
bereikbaarheid: basisbehoefte of luxe?’. Het bevat de uitkomsten van onderzoek 
rond bereikbaarheid en mobiliteit in heel Nederland, van 2033 tot 2038.

nog betaalbaar voor mensen met een hoog inkomen’, legt 
’t Hart uit. ‘Dus zoeken mensen met een laag inkomen een 
woning buiten de stad. De provincies en het Rijk focusten 
jarenlang op gezonde verstedelijking en verloren het platteland 
uit het oog. Zodoende zijn veel voorzieningen nu alleen nog in 
de stad te vinden. Mensen moeten daarvoor op en neer reizen. 
Of hoge bezorgkosten betalen.

Bovendien bepaalt de technologie tegenwoordig ons vervoer. 
Alleen mensen die digitaal vaardig zijn, kunnen de goedkoopste 
aanbieder tussen de verschillende aanbieders van deelvervoer 
en zelfrijdende auto’s vinden. Digibeten kunnen ervoor kiezen 
om extra services te kopen die dit voor hen regelen, maar ook 
die zijn flink aan de prijs. Met het algehele verbod op privébezit 
en particulier besturen dat in 2036 werd ingevoerd, zijn die 
verschillen alleen maar toegenomen.’

DRONE-BEZORGING GEEN OPTIE
Voor veel Nederlanders is dit geen nieuws. Afgelopen winter 
richtten verontruste Utrechters de actiegroep Utrechters voor 
Vervoer op. Woordvoerder Alex van Dorst hoopt dat het Rijk en 
de provincies het rapport van de SER serieus nemen. ‘Kijk, wij 
weten dit natuurlijk allang. Voor een simpele boodschap ben 
ik nu een uur onderweg en het kost me twee keer zo veel als 
twee jaar geleden.’ Ook drone-bezorging is voor Van Dorst 
geen optie: ‘Alleen de prijzige supermarkten met hoge bezorg-
kosten zetten drones in. Veel mensen kunnen dat gewoon 
niet betalen.’ De actiegroep wil de komende tijd de Utrechtse 
politiek laten zien wat de gevolgen van de hoge vervoers-
kosten in de provincie Utrecht zijn.

De SER heeft er alle vertrouwen in dat de overheid de verschillen 
kan ombuigen. ‘Tegenwoordig zijn overal slimme oplossingen 
voor’, aldus ’t Hart. ‘Als de overheid inzet op bereikbaarheid en 
mobiliteit als basisrecht en samenwerkt met marktpartijen, kan 
het tij worden gekeerd.’ Landelijke en regionale politieke partijen 
hebben nog niet op het SER-rapport gereageerd. 

Overheden denken vaak vanuit  
mensen die een keuze hebben en 
niet vanuit ‘vervoersarme’ mensen, 
stelt Rover, de belangenvereniging 
voor ov-reizigers. ‘Vervoersarme 
mensen zijn mensen die geen keuze 
hebben en op het ov zijn aangewe-
zen. Beleidsmakers houden geen 
enkele rekening met hen. Zo worden 
bushaltes geschrapt om lijnen 
sneller te maken en daarmee aan-
trekkelijker voor mensen die anders 
de auto nemen. Maar de vaste bus-
reiziger heeft nu geen halte meer in 
de buurt. Wij moeten ervoor zorgen 
dat het ov ook toegankelijk blijft 
voor mensen die geen of weinig 
andere opties hebben.’

OVERHEID HEEFT 
GEEN OOG VOOR 
‘VERVOERSARME’ 
MENSEN

DIT 
VONDEN 

WIJ IN 
2018

‘Forenzen in 2040? Welnee. 
Wij hebben dan allemaal een 
basisinkomen robots doen het 
grootste deel van het werk.’ Ankie 

STRAATINTERVIEW 2018



TREIN TE COMFORTABEL; 
STUDENTEN MISSEN 
MASSAAL HALTE 

Na jaren van klachten over overvolle, vieze en vertraagde treinen, 
lijkt de laatste jaren een ander probleem de overhand te nemen. 
Passagiers missen vaak hun halte, vooral studenten. Dat komt niet 
doordat zij trein niet kunnen uitkomen, maar doordat zij massaal 
in de trein in slaap vallen. De oorzaak volgens de studenten: 
de trein is te comfortabel geworden.
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‘Ik heb net een uur hutje-
mutje in de trein gestaan. 
Ik hoop dat dat in 2040 
verleden tijd is.’ Sandra

STRAATINTERVIEW 2018

De NS zette in 2018 haar service-
inzichten al in om de dienstverlening 
optimaler te maken. Een beter voor-
spelbare reis, hulp binnen bereik, 
een aangename reiservaring en meer 
ruimte voor ontmoeting werden de 
onderscheidende elementen. Mark 
van Hagen, strategisch onderzoeker 
bij de NS vertelde in 2018: ‘Investe-
ringen in omgeving en beleving zijn 
veel rendabeler en vaak goedkoper 
dan een kleine tijdswinst. De overheid 
stuurt op een snellere infrastructuur, 
maar je kunt veel beter investeren in 
hyper-connectivity. Dat is goedkoper 
en de opbrengsten zijn groter.’

INVESTEREN IN 
OMGEVING EN 
BELEVING
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In de jaren ’10 was dat nog heel anders. We reisden in volle en 
vaak vertraagde treinen. Maar de grootste treinmaatschappij 
van Nederland investeert al jaren meer in comfort en met 
succes: de klachten over volle treinen nemen al jaren af.

GYM IN DE TREIN
Maar het comfort kent ook keerzijde: slapende studenten. 
Max, student in Utrecht: ‘Ik herinner me als kind overvolle 
treinen, met bankjes in een soort Noord-Koreaanse opstelling. 
Vroeger ging ik naar de wellness voor ontspanning, maar nu 
voldoet een treinreis. Tegenwoordig kan ik zelfs mijn bood-
schappen doen of naar de gym in de trein. Alles wat ik nodig 
heb, is binnen handbereik en je komt ook nog eens op tijd 
op je bestemming.’ 

De Nederlandse Spoorwegen (NS) zegt het fenomeen van 
slapende mensen wel te herkennen, maar vindt het geen 
structureel probleem. Passagiers merken de investeringen in 
comfort: fijne loungebanken en andere voorzieningen in de 
trein, minder overstappen en stations met een hoge belevings-
waarde. ‘Slapende studenten zien wij dan ook eerder als een 
compliment dan als een probleem’, aldus de woordvoerder. 



GOOGLE NEEMT DEEL AAN 
DE STATENVERKIEZING IN 
DE PROVINCIE UTRECHT
Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis doet een Amerikaans bedrijf 
mee met de Provinciale Statenverkiezingen. Het techbedrijf focust in haar 
verkiezingsprogramma vooral op modernisering van de mobiliteit in de regio. 
Twee decennia geleden leek het zelfrijdend en datagestuurd vervoer van 
Google nog sciencefiction. Nu is het niet meer weg te denken uit het straatbeeld. 
Om bij te blijven, moet het nog moderner, aldus lijsttrekker Cornelis Bosma: 
‘Wij zijn de grootste vervoersaanbieder in de provincie, dus wij kunnen bij 
uitstek bepalen wat er voor de mobiliteit in de regio nodig is.’

efficiënter en goedkoper kunnen dan de overheid en dan 
andere bedrijven. Dertig jaar geleden vonden mensen onze 
zelfrijdende auto’s eng. Dat veranderde vanzelf toen duidelijk 
werd dat onze auto’s tien keer veiliger waren dan traditionele 
auto’s met een mens achter het stuur. Zo zal het ook met  
het vertrouwen in onze politieke ambities zijn.’ Was de lobby 
door bedrijven vroeger zo geheim mogelijk, nu is het volop 
geaccepteerd en verliezen politici stemmen wanneer zij het 
bedrijfsleven niet volgen.

MENGVORM HEEFT TOEKOMST
In de Staten zal Google zich vooral richten op het afschaffen 
van ouderwetse vervoersmiddelen die nauwelijks meer gebruikt 
worden, zodat hun MaaSnet volledig geïmplementeerd  
kan worden. Dit betekent dat de laatste paar technologie- 
wantrouwers hun niet-zelfrijdende auto moeten opgeven. 
Volgens Google wordt het weggebruik veel efficiënter als je 
geen rekening meer hoeft te houden met afwijkende voer-
tuigen. Ook kunnen de regionale treinverbindingen worden 
geschrapt, ten gunste van meer GoogleBussen. ‘Apart openbaar 
vervoer heeft geen functie meer’, vindt Bosma. ‘Alleen de 
mengvorm tussen individueel en collectief vervoer heeft nog 
toekomst. De intercity’s zullen op den duur ook hun functies 
verliezen. Gaat dat niet snel genoeg, dan gaan wij misschien 
ook meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen.’
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‘De provincie lijkt nog te leven in de tijd van de bus en de eigen 
auto, terwijl die tijd al lang voorbij is’, stelt Bosma. ‘De infrastruc-
tuur in de provincie stamt nog uit de tijd van voor ons Mobility 
as a Service-net (MaaSnet); van voordat het gebruikelijk was om 
met je GoogleChip het meest efficiënte vervoermiddel op te 
roepen en mensen moeilijk deden met zelf sturen en wachten 
bij bushaltes. Dat willen wij rigoureus veranderen. Wij zijn daar 
beter in dan de huidige politieke partijen en daarom doen wij 
mee met de Provinciale Statenverkiezing.

LOGGE BUS
Na een lang ontwikkeltraject dat in 2009 begon met Waymo, is 
Google sinds 2028 de belangrijkste aanbieder van collectief en 
individueel zelfrijdend vervoer in de Provincie Utrecht. Bosma: 
‘Je kunt je niet meer voorstellen dat wij nog geen twintig jaar 
geleden een rijbewijs moesten halen om auto te mogen rijden 
en anders met zo’n logge bus moesten.’

GOOI NAAR DE MACHT
Google is niet het eerste bedrijf dat een gooi naar politieke 
macht doet. In de Amsterdamse gemeenteraad heeft Heineken 
vier zetels en in Eindhoven heeft Philips al acht jaar een plaats 

in het college van burgemeester en wethouders. Wel is het 
voor het eerst dat een Amerikaans bedrijf deelneemt aan 
Nederlandse verkiezingen.

ENG
De vraag is nog of inwoners van de provincie een Amerikaans 
bedrijf zullen vertrouwen. Bosma: ‘Onze ervaring is dat vertrou-
wen komt wanneer wij laten zien dat wij dingen beter, veiliger, 

‘De discussie over welke vervoermiddelen 
in de toekomst gebruikt gaan worden, 
wordt vaak gevoed door technologische 
ontwikkelingen, terwijl juist maatschap-
pelijke ontwikkelingen van groot belang 
zijn’, aldus het Kennisinstituut voor Mobi-
liteitsbeleid (KiM). ‘Mensen verplaatsen 
zich met een bepaald doel, zoals werk  
of recreatie. Hoe je je verplaatst, hangt 
onder andere af van het doel en de af-
stand. Maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals vergrijzing en individualisering 
hebben veel invloed op welk vervoermiddel 
voor de verplaatsing wordt gekozen.’
 
‘Daarnaast hangt de intrede van techno-
logie af van de mate waarin mensen die 
technologie accepteren. Een dode door 
een foute beslissing van een zelfrijdende 
auto wordt nu veel negatiever ervaren 
dan een dode door een menselijke fout. 
Mensen stellen hogere veiligheidseisen 
aan de zelfrijdende auto dan aan mense-
lijke bestuurders. Recent onderzoek wijst 
erop dat een zelfrijdende auto misschien 
wel vijf keer zo veilig moet zijn als een 
zelfrijdende auto moet misschien wel vijf 
keer zo veilig zijn als een gewone auto, 
willen mensen hem accepteren.’

EEN ZELFRIJDENDE AUTO 
MOET VIJF KEER ZO VEILIG 
ZIJN ALS EEN GEWONE
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‘Allemaal zelfrijdende auto’s in 
2040? Nee dat loopt zo’n vaart 
niet. Die ontwikkeling is te duur 
en vraagt te veel aanpassingen 
van de bestaande infrastruc-
tuur. De overheid werkt niet 
zo snel.’ Elisabeth 
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