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Het jaarthema voor 2021 van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK is
'Veilig en Gezond met Duurzame Mobiliteit'. De keuze voor het thema
van dit jaar verwijst naar de moeilijkheden waarmee Europa - en de
wereld - tijdens de COVID-19-pandemie geconfronteerd werd. Het
thema reflecteert tevens op de kansen voor verandering die voortkomen
uit deze ongekende gezondheidscrisis in Europa.

Steden en stadsbesturen hebben op creatieve en
veerkrachtige wijze het hoofd geboden aan de pandemie.
Dit jaar viert de EUROPESEMOBILITEITSWEEK de
veerkracht van steden en de mijlpalen die zij gerealiseerd
hebben, en proberen we dit momentum vast te houden.
Trends die vorig jaar zijn ingezet, zoals toegenomen
actieve mobiliteit en het gebruik van emissiearme of
emissievrije mobiliteitsoplossingen, verdienen verdere
promotie.

De EUROPESEMOBILITEITSWEEK
is springlevend
Hoewel de ongerustheid rond COVID-19 een grote
bezorgdheid meebracht voor vervoersbedrijven,
gemeenteambtenaren, regionale overheden en particuliere
ondernemingen, kende de EUROPESEMOBILITEITS
WEEK in 2020 haar op één na hoogste inschrijvingsaantal
ooit, met deelname van bijna 3000 steden uit 53 landen.
De campagne wil nu alle voormalige en toekomstige
deelnemers motiveren om deel te nemen aan het 20ste
Jaar van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK, onder het
motto van dit jaar 'Reis duurzaam. Blijf gezond'. Mensen
worden aangemoedigd om fysiek en mentaal fit te blijven
terwijl ze de schoonheid van hun stad, regio of land
ontdekken; en om bij het kiezen van hun vervoerswijze
rekening te houden met het leefmilieu en de gezondheid
van anderen.

Hoe kunt u meedoen?
Lokale overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en nietgouvernementele organisaties (ngo's) kunnen op tal van
manieren deelnemen aan de EUROPESEMOBILITEITS
WEEK. U kunt deelnemen aan de campagneweek tussen
16 en 22 september en het hele jaar door uw
MOBILITEITSACTIE met betrekking tot duurzame
mobiliteitsinitiatieven indienen. Wat u ook doet op het
gebied van gezond, veilig en duurzaam vervoer, deel het
nieuws op sociale media en tag het campagnesecretariaat
om ons op de hoogte te houden. Bekijk de
campagnewebsite (www.mobilityweek.eu) en de officiële
sociale mediakanalen op Facebook en Twitter en
Instagram.

Follow the campaign:

Heeft uw stad, bedrijf of ngo iets uitmuntends en
opmerkelijks bereikt op het gebied van duurzame
stedelijke mobiliteit? U kunt een prijs ontvangen voor uw
uitstekende werk via de campagne EUROPESE
MOBILITEITSWEEK. Uw MOBILITEITSACTIE kan
worden opgenomen in een webinar op EU-niveau en een
wedstrijd op sociale media om een nog groter publiek te
bereiken.
We moedigen u ook aan om u kandidaat te stellen voor de
jaarlijkse prijzen voor duurzame stedelijke mobiliteit
(Sustainable Urban Mobility Awards): de EUROPESE
MOBILITEITSWEEK-award voor kleinere en grotere
gemeenten, de prijs voor duurzame stedelijke
mobiliteitsplanning (SUMP-award) en de EU-prijs voor
stedelijke verkeersveiligheid. De EUROPESE
MOBILITEITSWEEK-awards voor kleinere en grotere
gemeenten beloont uitstekende prestaties van steden en
gemeenten tijdens de belangrijkste campagneweek (16-22
september). De SUMP-award erkent excellentie in
duurzame stedelijke mobiliteitsplanning, gebaseerd op de
SUMP-richtlijnen van de Europese Commissie. De EUprijs voor stedelijke verkeersveiligheid is een eerbetoon
aan voorbeeldige en innovatieve verwezenlijkingen van
lokale overheden voor het creëren van een veiliger
stedelijke omgeving. Meer informatie is beschikbaar op de
campagnewebsite.

Dit jaar kijken we terug op twee
succesvolle decennia van een panEuropese campagne die lokale
initiatieven blijft steunen in hun
inspanningen om steden veiliger,
groener, inclusiever en toegankelijker te
maken.
Sinds het begin van het millennium hebben duizenden
instellingen, bedrijven, ngo's, steden en gemeenten zich
aangesloten bij de EUROPESEMOBILITEITSWEEK om
de stedelijke omgeving te verbeteren. Bij de start van dit
project, bestond de EU uit slechts 15 lidstaten. Online
treinkaartjes kopen was een nieuw concept en
smartphones of mobiel internet bestonden alleen in onze
stoutste dromen. 20 jaar later kunnen we met één enkele
betaling tussen steden reizen met Mobility-as-a-Serviceoplossingen of een taxi boeken met een klik op de knop via
een smartphone-app. We kunnen op een gedeelde escooter springen, we kunnen navigeren met een GPS
gestuurde app, en in heel de Europese Unie muziek
streamen via draadloze oordopjes voor een fractie van de
vroegere kosten. Hoewel technologie het leven van
iedereen op het gebied van stedelijke mobiliteit heeft
veranderd, blijven de uitdagingen van vervuiling en veilige
en duurzame mobiliteit dezelfde.

Relatie met andere EU-initiatieven
Hoewel de EUROPESEMOBILITEITSWEEK elk jaar tussen 16 en
22 september wordt gehouden, vormen andere belangrijke EUinitiatieven ook een integraal onderdeel van de Europese jaarcyclus,
waaronder de EU Groene Week, de EU Duurzame Energieweek, de
Europese Onderzoeks- en Innovatiedagen, het Europees Jaar van
de Spoorwegen, de Europese Week van de Sport en aanverwante
'HealthyLifestyle4All'-campagne en de Europese Week van Actief en
Gezond Ouder worden. De EUROPESEMOBILITEITSWEEK zal
MOBILITEITSACTIES met een voorbeeldfunctie publiceren op de
startpagina van de campagne en op sociale mediakanalen die
verband houden met deze thematische campagnes van de EU.

Dit Europese initiatief ondersteunt het gebruik van het openbaar
vervoer als een efficiënte, betaalbare en emissiearme
mobiliteitsoplossing voor iedereen. Deze vaste overtuiging werd op
het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie geïllustreerd met de
#LovePublicTransport-video. Daarom is de EUROPESE
MOBILITEITSWEEK nauw verbonden met het Europees Jaar van de
Spoorwegen 2021, aangezien het gemeenschappelijke doel is om
mensen aan te moedigen duurzaam te reizen. Het spoor is in het
hele continent een van de veiligste en meest duurzame middelen van
vervoer. EUROPESEMOBILITEITSWEEK moedigt deelnemende
steden en gemeenten aan om zich aan te sluiten bij het Europees
Jaar van de Spoorwegen en tijdens de campagneweek het reizen per
trein te promoten.
Onze campagne moedigt steden en gemeenten ook aan om het
Europees klimaatpact te ondertekenen en samen aan een groener
Europa te bouwen. Als onderdeel van de Europese Green Deal biedt
het pact een platform om informatie te delen, te debatteren en actie
te ondernemen tegen de klimaatcrisis en ondersteuning te bieden
aan Europese initiatieven en klimaatbewegingen om te groeien en te
consolideren.

De onderwerpen van dit jaar
In lijn met het thema 'Veilig en Gezond met Duurzame Mobiliteit' van dit jaar zijn de vier hoofdpunten mentale &
fysieke gezondheid, veiligheid en respons op COVID-19. In het volgende document vindt u een kort overzicht van
feiten en cijfers, evenals een aantal goede voorbeelden met betrekking tot elk van deze onderwerpen. Het is geen
toeval dat mentale gezondheid een prioritair onderwerp is, aangezien de EUROPESEMOBILITEITSWEEK ijvert
voor een sterkere focus op de relatie tussen mentale gezondheid en stedelijke mobiliteit, een kwestie die tijdens
de pandemie steeds belangrijker is geworden. Een ander prioritair onderwerp is fysieke gezondheid, waaronder
de impact van luchtverontreiniging en geluidsoverlast en de voordelen van actieve mobiliteit. Het onderwerp
veiligheid belicht recente ontwikkelingen op het gebied van transportveiligheid, de integratie van mensen met
beperkte mobiliteit en uitgebreide verkeersveiligheidsmaatregelen in de stedelijke omgeving. Ook wordt de reactie
van stadsbesturen op de COVID-19-pandemie in deze sectie aangekaart, waarbij de nadruk wordt gelegd op de
positieve kanten van de pandemie met betrekking tot stedelijke mobiliteit en op het belang om het vertrouwen in
het openbaar vervoer te herstellen.
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Mentale
gezondheid
FEITEN EN CIJFERS

Mentale gezondheid is een van
de hoofdpunten van het thema
van dit jaar en benadrukt een
aspect dat vaak wordt
verwaarloosd: vervoer kan de
mentale gezondheidsconditie
en het welzijn van mensen
aanzienlijk beïnvloeden.

Het stelt mensen in staat om contacten te leggen en relaties met anderen te
onderhouden, toegang te krijgen tot professionele en educatieve mogelijkheden en
tot vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, en geeft hen meer flexibiliteit. Mentale
gezondheid maakt het mogelijk dat ouderen binnen hun gemeenschap een actief
leven leiden en onderzoek toont aan dat leeftijdsvriendelijk vervoersbeleid (zoals
gratis buskaartjes) leidt tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer
door ouderen, en een vermindering van depressieve symptomen en eenzaamheid.
Dit is tijdens de Europese Week van Actief en Gezond Ouder worden naar voren
gekomen als een belangrijke factor. Bovendien is aangetoond dat kortere reistijden
het welzijn verbeteren, terwijl woon-werkverkeer tussen 60 en 90 minuten het
grootste negatieve effect heeft op het welzijn.
Angst, omwille van grote mensenmassa's of onvoldoende reisinformatie, kan leiden
tot een verslechterende mentale toestand. De mogelijkheid tot vrije verplaatsing
heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in een gezond en bevredigend leven. In de
nasleep van de pandemie moeten steden nog harder werken om stedelijke gebieden
te creëren waar bewoners zich duurzaam en veilig kunnen verplaatsen, wanneer ze
dat willen.

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland

Woon-werk
verkeer tussen
de 60-90
minuten heeft
de meeste
negatieve
impact op het
welzijn

Actieve mobiliteit heeft een
essentiële impact op de gezondheid

Betaalbaar vervoer voor sociale
integratie en participatie

Naast het stimuleren van de gezondheid van mensen, zijn
fietsen en wandelen ook ongelooflijk goed voor de geest.
Verschillende onderzoeken geven aan dat actieve
mobiliteit depressie, angst en andere psychische
problemen vermindert. Beweging door te wandelen of te
fietsen verhoogt de bloeddoorstroming, maakt endorfine
vrij en vermindert de algehele stressniveaus. Zelfs een
wandeling van 30 minuten of een fietstochtje per dag kan
helpen om de mentale gezondheid te verbeteren. Het kan
zowel de algehele stemming als de slaapkwaliteit
verbeteren en stress, angst en vermoeidheid verminderen.
Fysiek actieve mensen hebben tot 30% minder risico om
depressief te worden en depressieve mensen kunnen
herstellen door actief te blijven.

De groeiende onbetaalbaarheid van steden leidt tot
gentrificatie van grootstedelijke gebieden en hun
omgeving. Voorsteden die voor toegang uitsluitend
afhankelijk zijn van auto's, kunnen mensen zonder auto met name jongeren en ouderen - marginaliseren. Sociaal
isolement en een gebrek aan interactie met de
gemeenschap worden in verband gebracht met een
slechtere gezondheid. Onderzoek toont een duidelijk en
significant verband aan tussen reis- / activiteitsniveaus en
het risico op sociale uitsluiting. Door de mobiliteit te
verbeteren, wordt het risico op sociale uitsluiting
hoogstwaarschijnlijk verkleind. Verbeteringen in het
openbaar vervoer waardoor nieuwe reizen kunnen worden
ondernomen, worden ondergewaardeerd en de algemene
waarde van het openbaar vervoer voor de gemeenschap
verdient meer erkenning. Zoals aanbevolen door 'C40
Cities' (een wereldwijd netwerk van steden met een
gemeenschappelijke klimaatbenadering om de opwarming
van de aarde te beperken), moeten steden een
genetwerkte aanpak volgen om een betaalbaar en
toegankelijk openbaar vervoersysteem tot stand te
brengen, waarbij fysieke planning, een geïntegreerd
tariefbeleid en een geïntegreerde dienstregeling .
Onderzoek toont aan dat mensen die het openbaar
vervoer als 'goed' beoordelen, bijna drie keer meer kans
hebben op toegang tot openbare diensten zoals
gezondheidszorg, supermarkten of onderwijs, dan
degenen die het als 'slecht' beoordelen. Deze mensen
zullen waarschijnlijk ook minder rapporteren dat ze zich
onder druk voelen, ontevreden zijn met hun leven of
psychische problemen hebben.

Steden die fiets- en wandelcampagnes ondersteunen,
hebben over het algemeen een gelukkige, gezonde, goed
opgeleide en economisch stabiele bevolking. Deze
indicatoren hebben vooral betrekking op de levensstijl van
mensen die in het dagelijkse leven veelvuldig gebruik
maken van duurzame en gezonde vervoersmiddelen. De
meeste lokale overheden die het belang inzien van de
integratie van actieve mobiliteit in het lokale
mobiliteitsplan, passen ook andere innovatieve sociale
benaderingen toe. Inwoners van steden waar fietsen en
wandelen populair zijn, kunnen in contact komen met
gelijkgestemden. Fietsen en wandelen dragen bij aan de
gemeenschapszin en het gevoel van verbondenheid.
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https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Naast grootschalig openbaar vervoer speelt actief en nietgemotoriseerd openbaar vervoer een rol bij het verbeteren
van sociale inclusie en welzijn. Voetgangersvriendelijke
buurten stimuleren wandelen en fietsen, waardoor er meer
interactie tussen buren mogelijk is en het
gemeenschapsgevoel bij de bewoners toeneemt, wat
zowel mentale als fysieke gezondheidsvoordelen oplevert.

Een wandeling of fietstocht van
30 minuten per dag kan al
helpen om de mentale
gezondheid te verbeteren
Recreatiegebieden in stedelijke
omgevingen (parken, groene ruimten,
voetgangers- en autovrije zones)
Onderzoek vindt consequent verbanden tussen groene
ruimten en een positieve mentale gezondheid en welzijn.
Een onderzoek onder 10.000 mensen in het Verenigd
Koninkrijk wees uit dat gemeenschappen die in groenere
stedelijke gebieden wonen, in het algemeen minder
mentale problemen en een hoger welzijnsniveau
rapporteerden, na correctie voor sociaaleconomische
verschillen op individueel en regionaal niveau.

Het 'Centre for Mental Health and Urban Design' (Centrum
voor mentale gezondheid en stadsontwerp) in het Verenigd
Koninkrijk identificeert vier belangrijke thema's voor
mentale gezondheid, samengevat door het acroniem
GAPS: Groene, Actieve, Prosociale en Veilige (Safe)
plaatsen. Er is een duidelijk verband tussen toegankelijke
groene ruimten en een positieve mentale gezondheid en
welzijn. Groene zones in de buurt van de woning kunnen
de stemming verbeteren en dienen als motivatie om te
bewegen en natuurlijke interacties op gang te brengen.
Mensen moeten tijdens hun dagelijkse routine consequent
en regelmatig worden blootgesteld aan de stedelijke
natuur. Deze kan verwezenlijkt worden door het instellen
van lage-emissiezones, vermindering van het aantal
parkeerplaatsen door omvorming tot groene zones en
grotere, voor voetgangers toegankelijke gebieden waar
men kan sporten en sociale contacten kan leggen.

Bij bewoners die in groenere
stedelijke gebieden wonen,
is de kans op psychische
problemen kleiner en ligt het
welzijnsniveau hoger
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Aanpak van geluidsoverlast en
luchtverontreiniging
"Buitensporig lawaai schaadt de menselijke gezondheid
ernstig en verstoort de dagelijkse bezigheden van mensen
op school, op het werk, thuis en in de vrije tijd. Het kan de
slaap verstoren, leiden tot hart- en vaatziekten, negatief
van invloed zijn op de psychologische gezondheid,
prestaties verminderen en irritatiereacties en
veranderingen in sociaal gedrag opwekken"- aldus de
Wereldgezondheidsorganisatie. 20% van de Europese
bevolking wordt langdurig blootgesteld aan geluidsniveaus
die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Dit komt overeen
met meer dan 100 miljoen mensen in Europa. Jaarlijks
gaan meer dan 1,6 miljoen gezonde levensjaren verloren
door geluidsoverlast; dit is de op een na grootste
milieubelasting in Europa, na luchtverontreiniging. Een op
de vijf Europeanen wordt 's nachts regelmatig blootgesteld
aan geluidsniveaus die de gezondheid aanzienlijk kunnen
schaden. Europese initiatieven, zoals de EU Groene
Week, die dit jaar plaatsvindt van 3 mei tot 13 juni in
verschillende Europese landen, hebben tot doel de
bewustwording te vergroten van deze aanzienlijke
gezondheidsrisico’s.
Momenteel draagt wegverkeer in belangrijke mate bij tot
concentraties van luchtverontreinigende stoffen in
Europese steden. Hoewel de Europese emissienormen
voor voertuigen (Euronormen) de uitlaatemissies
verminderen, wat de luchtkwaliteit tussen nu en 2030
positief zal beïnvloeden, zullen de concentraties van NO2

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
https://www.eugreenweek.eu/
CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

en PM een negatief effect blijven hebben. De blootstelling
aan deze vervuilende stoffen is relatief hoog in steden,
waar we de grootste impact op de volksgezondheid zien
door luchtverontreiniging. Luchtverontreinigende stoffen,
voornamelijk fijnstof en stikstofoxiden, worden gerelateerd
aan een slechte mentale gezondheid, waardoor bij
langdurige blootstelling depressieve symptomen ontstaan
en ernstige depressieve toestanden verergeren. De EUinstellingen beogen een herziening van de
luchtkwaliteitsrichtlijn; deze EU-wetgeving dateert al van
het jaar 2004. In het kader van de Europese Green Deal
wordt gesproken over een herziening van de
emissiedrempels, om deze beter af te stemmen op de
aanbevelingen van de WHO. Deze aanpassing zal
gebaseerd zijn op De tweede "Vooruitzichten voor schone
lucht" dat begin 2021 werd gepubliceerd. Het zal mogelijk
de emissiedrempels in Europa voor de komende jaren
aanzienlijk verlagen.

20%
van de Europese bevolking wordt langdurig
blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus

GOEDE VOORBEELDEN

Er zijn meerdere mogelijkheden om steden zo te
ontwerpen dat fysieke activiteit in het dagelijkse leven
van mensen wordt geïntegreerd, als versterking van
onze mentale conditie. Van het faciliteren van
toegankelijk, gemakkelijk, veilig en actief vervoer tot
het oprichten van sportscholen in de buitenlucht, er
kunnen diverse acties worden ondernomen om
lichaamsbeweging en sociale interactie te helpen
integreren om zo de mentale gezondheid te
bevorderen.
Mensen hebben er baat bij om zich veilig en comfortabel te voelen in hun
buurt, en stedenbouw kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Passende straatverlichting en bewaking, verschillende
herkenningspunten die mensen met dementie helpen bij verplaatsingen
in hun buurt, en mensgericht ontwerp van woon-, commerciële en
industriële routes zijn goede voorbeelden van belangrijke
stedenbouwkundige ingrepen.

Ruimte bieden

De 15-minutenstad

Tijdens de campagne EUROPESEMOBILITEITSWEEK
van de afgelopen 20 jaar is er een breed scala aan lokale
activiteiten georganiseerd om wandelen en fietsen in
stedelijke gebieden te promoten. Lokale overheden
organiseren Autovrije Dagen door een deel van het
stadscentrum af te sluiten voor privévoertuigen en de
vrijgekomen ruimte te gebruiken voor verschillende
evenementen om duurzame stedelijke mobiliteit te
promoten. De stad Varna in Bulgarije organiseerde in 2020
een autovrije dag, waarbij het verkeer een dag lang werd
geweerd van de belangrijkste laan. Straten werden
uitgaanszones voor de lokale bewoners om samen op een
actieve wijze van hun vrije tijd te genieten. Samen met de
Bulgaarse stad organiseerden duizenden steden in Europa
en daarbuiten autovrije dagen en soortgelijke
verkeersverminderende activiteiten als onderdeel van de
campagne om het gebrek aan ruimte voor actieve
mobiliteit en sociale interactie te beklemtonen.

Een "15-minutenstad" geeft mensen de mogelijkheid om in
hun dagelijkse behoeften te voorzien met een korte
wandeling of fietstocht vanaf hun huis. Het beoogt om
mensen weer in contact te brengen met hun omgeving en
het stadsleven en de diensten te decentraliseren. Het 15minutenstadsconcept is ontstaan in Parijs, waar het
stadsbestuur de Parijzenaars wil bieden wat ze nodig
hebben aan of nabij hun voordeur om tot een 'ecologische
transformatie' van de hoofdstad tot een verzameling wijken
te komen. Dit zou vervuiling en stress verminderen,
waardoor sociaal en economisch gemengde wijken
ontstaan, om de algehele kwaliteit van leven voor
bewoners en bezoekers te verbeteren.

Het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieproject MORE
ontwikkelt ontwerpconcepten die straatactiviteit
aanmoedigen en verkeersoverheersing verminderen door
rekening te houden met de behoeften van alle
weggebruikers, inclusief de gebruikers van actieve
mobiliteit en voetgangers. In proefsteden zoals Boedapest,
Constanta en Lissabon beschouwt MORE de straten als
"ecosystemen", en test het programma's voor ontwerp van
wegruimten voor verschillende doeleinden, zoals zich
verplaatsen, winkelen, sociale contacten hebben en
recreatieve activiteiten.
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De stad Vitoria-Gasteiz in Spanje, in 2012 bekroond als de
Groene Hoofdstad van Europa , werkt al decennia aan het
creëren van groene zones in het stadscentrum en een
groene gordel daar omheen. 98% van de inwoners woont
op een afstand van maximaal 3 km van deze groene
gordel, een grootschalig project dat groene ruimten
rondom de hele stad met elkaar verbindt. De groene gordel
werd niet alleen een hotspot voor biodiversiteit, maar ook
een populaire recreatiebestemming, die ruimte biedt aan
fysieke activiteiten, sociale bijeenkomsten en interactie met
de natuur, zoals waarneming van vogels en biologische
landbouw. De vergroeningsmaatregelen van VitoriaGasteiz gaan hand in hand met beleid voor duurzamere
vormen van transport.

https://www.roadspace.eu/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human%20scale%20toolkit_final.pdf
Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

Sommige steden in Zweden zijn van plan nog verder te
gaan en willen 1-minuutsteden worden. Het idee ontstond
in Stockholm, maar andere steden in het land zijn van plan
zich bij het initiatief aan te sluiten, waarbij geprefabriceerde
houten meubels op lege parkeerplaatsen op straat worden
geplaatst. De lokale gemeenschap heeft zelfs een stem in
het ontwerp- en ontwikkelingsproces van de meubels.
Deze activiteit bevordert het gevoel bij een gemeenschap
te horen en helpt de buurt vorm te geven door de straten
terug te winnen van het gemotoriseerd verkeer.

Strategieën voor het verminderen
van verkeerslawaai en
luchtverontreiniging
Het door de EU gefinancierde project Phenomena
(Assessment of Potential Health Benefits of Noise
Abatement Measures in the EU - Beoordeling van de
potentiële gezondheidsvoordelen van lawaaibestrijdende
maatregelen in de EU) werkt aan het identificeren van
maatregelen die de gezondheidsbelasting van
omgevingslawaai verminderen. Hun eerste bevindingen
suggereren dat de effecten van overmatige geluidsoverlast
moeten worden geïntegreerd in stadsplanning. Mogelijke
oplossingen zijn snelheidsreductiestrategieën voor totale
stedelijke gebieden of het gebruik van commerciële
gebouwen als geluidsschermen. De verschuiving naar
geluidspreventie, zoals het ondersteunen van duurzame
vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen, is cruciaal om
op de lange termijn de nodige vermindering van
geluidsoverlast te bereiken. Oplossingen zijn onder 'Urban
Vehicle Access Regulations' (UVAR's – Reglementen voor
toegang van voertuigen tot de stad) voetgangerszones,
verlaging van snelheidslimieten in stedelijke zones en het
mogelijk maken van actieve mobiliteit.
Het door de EU gefinancierde Interreg-project CHIPS
(Cycle Highways Innovation for smarter People Transport
and Spatial Planning – Innovatie door fietssnelwegen voor
slimmer personenvervoer en ruimtelijke ordening)
ontwikkelde en promootte fietssnelwegen als een
effectieve en kostenefficiënte koolstofarme oplossing voor
woon-werkverkeer van en naar stedelijke
werkgelegenheidspolen. Het project ontwikkelde
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oplossingen die steden en regio's kunnen helpen om
fietssnelwegen in te richten als een nieuw
mobiliteitsproduct. Dergelijke oplossingen kunnen de
fysieke en gedragsdrempels wegnemen die pendelaars
beletten fietssnelwegen te gebruiken en kunnen de
synergie tussen fietssnelwegen en andere
vervoersmiddelen maximaliseren.
Het verminderen van luchtverontreiniging afkomstig van
vervoer in stedelijke gebieden wordt voornamelijk bereikt
door het beperken of verbieden van vervuilend verkeer.
Het "superblokken"-concept van Barcelona om binnen de
stad autovrije eilanden af te bakenen, door het verkeer
rond gebieden met meerdere blokken om te leiden, heeft
sinds de invoering in 2016 geleid tot een aanzienlijke
vermindering van lawaai en luchtvervuiling in de stad. De
lokale overheid plant nu een belangrijke uitbreiding van het
concept en in de komende tien jaar is Barcelona van plan
om het hele centrale gebied om te vormen tot een groener,
voetgangers- en fietsvriendelijk gebied dat bijna volledig
vrij is van privévoertuigen. Andere inspanningen werden
geleverd in de Spaanse hoofdstad Madrid door de
implementatie van een lage-emissiezone (LEZ), als
onderdeel van het Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP
– Plan voor duurzame stedelijke mobiliteit). De drastische
impact resulteerde in slechts drie maanden in een
vermindering van 15% van de stikstofdioxide-vervuiling, na
implementatie van de LEZ.

Verschillende Roemeense steden, waaronder Iași, Sibiu,
Sighetu Marmației, Suceava, Târgu Mureș en Pitești,
hebben onlangs moderne, emissievrije e-bussen besteld;
deze initiatieven passen in de groenere oplossingen die
gemeenten toepassen om hun vloot voor openbaar

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P13)
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf

vervoer uit te breiden en een bredere dienstverlening aan
de lokale bevolking aan te bieden. Volgens recent
gepubliceerd onderzoek van C40 kunnen substantiële
groene investeringen in openbaar vervoer de
luchtvervuiling als gevolg van vervoer met wel 45%
verminderen en de uitstoot van stadsvervoer met meer dan
de helft verminderen tegen 2030. Op basis van de nieuwe
strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de
Europese Commissie zullen 100 Europese steden
klimaatneutraal worden en zullen ten minste 100 miljoen
emissievrije voertuigen op Europese wegen rijden, om te
voldoen aan de luchtkwaliteits- en klimaatdoelstellingen op
het hele continent als onderdeel van de Europese Green
Deal.

3

Fysieke
gezondheid
In een lange traditie van het promoten van
actieve mobiliteit als onderdeel van de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK-agenda,
is fysieke gezondheid een ander
belangrijk onderdeel van duurzame
stedelijke mobiliteit. Bovendien speelt ook
het verminderen van
verkeersgerelateerde negatieve externe
effecten, zoals uitlaatemissies, een
belangrijke rol.

24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)
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Luchtkwaliteit
De schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging worden bevestigd door
recente studies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die schat dat
376.000 vroegtijdige sterfgevallen in de EU27 + Verenigd Koninkrijk op
jaarbasis rechtstreeks werden veroorzaakt door vervuiling door fijne deeltjes.
Desalniettemin is het aantal sterfgevallen als gevolg van vervuiling de
afgelopen 30 jaar gehalveerd. Men kan aanzienlijke veranderingen waarnemen
met betrekking tot de vermindering van luchtvervuiling, het gebruik van actieve
mobiliteitsoplossingen, nieuwe vervoerswijzen zoals elektrische fietsen,
evenals inspanningen om stedelijke voetgangerszones en groene ruimten te
vergroten. Europese steden, zoals Kopenhagen en Amsterdam, hebben
toegezegd om tegen 2030 hun hele openbaarvervoerspark te vervangen door
elektrische voertuigen. Daarnaast koos de stad Wenen voor het gebruik van
bussen met alternatieve brandstoffen in combinatie met beleid dat het gebruik
van openbaar vervoer aanmoedigt, waardoor het modale aandeel van het
openbaar vervoer op 39% komt, terwijl het slechts 6% van de
vervoersgerelateerde CO₂-emissies van de stad veroorzaakt.

376k

Jaarlijks sterven
376.000 mensen
vroegtijdig als gevolg
van fijnstofvervuiling
(50% minder dan in
1990)

Actieve mobiliteit

Het risico op het ontwikkelen
van een hartaandoening ligt
voor mensen die op de fiets
naar hun werk gaan 46% lager,
het risico op het ontwikkelen
van kanker ligt 45% lager

6x
De verkoop van fietsen is
in tien jaar tijd
verzesvoudigd

Onder de leeftijdsgroep
65-69 is het aantal e-bikes
het hoogst

Actieve mobiliteit in plaats van verplaatsingen met personenwagens kan
verschillende positieve effecten hebben: verbetering van de fysieke
gezondheid en vermindering van de uitlaatemissies. Een Britse studie
over vijf jaar concludeerde dat fietspendelaars een 52% lager risico
hadden om te overlijden aan een hartaandoening en een 40% lager
risico om te overlijden aan kanker. Proefpersonen bleken daarnaast een
46% lager risico te hebben op het ontwikkelen van hartaandoeningen en
een 45% lager risico op het ontwikkelen van kanker.
In economische termen is een zittende levensstijl niet alleen schadelijk
voor de gezondheid, maar brengt het de Europese Unie ook een
algemeen economisch verlies van meer dan 80 miljard euro per jaar met
zich mee. Het Europees kankerbestrijdingsplan heeft tot doel het aantal
sterfgevallen door kanker als gevolg van milieuvervuiling naast andere
risicofactoren, te verminderen. Het plan sluit nauw aan bij de Green
Deal en het bijbehorende actieplan voor nulvervuiling om de
maatregelen in de lidstaten tegen verontreinigende stoffen op te voeren
om tot schonere lucht te komen door betere monitoring, modellering en
gerichte luchtkwaliteitsplannen.
Verminderde mobiliteit kan ook aanzienlijke gevolgen hebben voor
ouderen, een uitdaging die is vastgesteld tijdens de EU-Week voor
Actief en Gezond Ouder worden. Dit Europese initiatief pakt het
probleem aan met het door de EU gefinancierde 'Connected Vitality'
project. In het kader van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK wordt
fietsen nader bekeken. Naast structurele veranderingen kan
technologische vooruitgang ook actieve mobiliteit bevorderen. Veel
ouderen vinden dat fietsen meer fysieke inspanningen vergt, en dus kan
een toename van het aantal beschikbare elektrische fietsen tegen beter
betaalbare prijzen deze leeftijdsgroep ten goede komen. Er kan nu al

een algehele toename van de vraag worden vastgesteld,
aangezien de verkoop in tien jaar tijd verzesvoudigd is en naar
verwachting tussen 2020 en 2025 weer zal verdubbelen.
Volgens recente studies uit Duitsland heeft de leeftijdsgroep
65-69 jaar het hoogste aantal e-bikes met 16%. De helft van
alle elektrische fietstochten in Duitsland wordt gemaakt door
60-plussers, 29% van alle elektrische fietstochten wordt
gemaakt door 70-plussers. De dagelijkse afstanden die met
elektrische fietsen worden afgelegd door bovengenoemde
leeftijdsgroepen zijn vier tot acht kilometer hoger dan met
'gewone' fietsen, een stijging van 70%.

Micromobiliteit
Naast elektrische fietsen is een andere recente trend in heel
Europa het gebruik in binnensteden van huurfietsen en
elektrische scooters zonder vaste standplaats - bekend als
micromobiliteitsoplossingen. Deze kunnen worden beschouwd
als een snelle en schone oplossing om de uitstoot in
binnensteden te verminderen en tegelijkertijd een snel
alternatief te bieden om zich in stedelijke omgevingen van A
naar B te verplaatsen. Uit Interreg-evaluaties in Boekarest
blijkt dat de lokale aanbieder van e-scooters 'Flow' beweert
dat elk voertuig de uitstoot met maximaal 3.500 kg koolstof
vermindert tijdens zijn levenscyclus. Of dergelijke cijfers
kunnen worden behaald, hangt af van de duurzaamheid en de
gebruiksduur. Volgens een onderzoek hebben e-scooters
slechts een actieve gebruikstijd van 28 dagen, tot ze worden
gesloopt. Niettemin moet worden benadrukt dat e-bikes of escooters geen uitlaatemissies hebben en dat ze het
mobiliteitsaanbod in stedelijke omgevingen verhogen. Zolang
voertuigen goed worden onderhouden en hersteld, en op een
milieuvriendelijke manier worden afgevoerd, kunnen deze
oplossingen een levensvatbaar alternatief bieden.

25..https://theconversation.com/cycling-to-work-major-new-study-suggests-health-benefits-are-staggering
76292?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501309241
26..https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf
27. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
28. https://www.statista.com/statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/
29. https://www.researchgate.net/publication/324467512_Older_E-bike_Users_Demographic_Health_Mobility_Characteristics_and_Cycling_Levels
30. https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/news-article/10851/news-micromobility-bucharest-sustainable-transport/
31. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter#sind-e-scooter-umweltfreundlich
32. https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334

Combineren van maatregelen
binnen een plan voor duurzame
stedelijke mobiliteit (SUMP)

GOEDE VOORBEELDEN

Emissies in binnensteden verminderen
Emissiereductie in Europese binnensteden is gunstig voor
een gezond leven. Een mooi voorbeeld, dat ook werd
erkend als een voorbeeldige MOBILITEITSACTIE van de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK, is het Park & Rideinitiatief van Q-Park. Deze Belgische privéparkeeraanbieder biedt elk weekend meer dan 50% korting
aan op het parkeren aan het treinstation 'Antwerpen
Berchem'. Deze parking is gunstig gelegen aan de ring,
om het autogebruik in het stadscentrum te verminderen.

Toegangsbeperking van voertuigen
tot binnensteden
Tijdelijke of permanente 'Urban Vehicle Access
Regulations' (UVAR's – Reglementen voor toegang van
voertuigen tot de stad) zijn een andere maatregel om het
autoverkeer in binnensteden te beperken. Deze variëren
van tijdelijke beperkingen tot vergunningen voor
emissiearme voertuigen in bepaalde zones of zelfs een
toegangsverbod voor alle privévoertuigen in specifieke
gebieden. Hoewel het opzetten van een UVAR een
langdurig proces kan zijn, zijn er kleinere en snellere
oplossingen beschikbaar. Bordeaux en Parijs hebben een
strategie opgesteld voor een autovrije dag op de eerste
zondag van elke maand in 2021, door in specifieke
gebieden autovrije zones in te voeren. Van januari tot
maart wordt het concept getest in het westelijke deel van
het stadscentrum van Bordeaux. Vanaf april wordt de zone
uitgebreid naar het noorden en het zuiden. De regels
gelden tussen 10.00 en 18.00 uur of 19.00 uur. Dit
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ra ow, Poland

herhaalde initiatief zorgt voor voorspelbaarheid en
voorkomt dat de verkeersstroom op een grotere schaal
aanzienlijk wordt beïnvloed.
De Poolse stad Krakau heeft haar parkeerregels voor
verschillende stadspleinen gewijzigd. Deze veranderingen
stuitten aanvankelijk op protest van winkeliers en
parkeerbeheerders. Deze negatieve houding veranderde in
de loop van enkele maanden, aangezien de eigenaars van
winkels en parkeergarages geen grote economische
verliezen leden en mensen de neiging hadden om meer
tijd door te brengen in de geherstructureerde zone. Meer
dan 75% van de ondervraagden wil niet terugkeren naar
de vroegere situatie. Ze benadrukten dat ze 'vooral blij zijn
met de afwezigheid van auto's in deze zones, terwijl ze
ook genieten van de structurele groenvoorziening, de
historische gebouwen en de algemene sfeer'. Deze
voorbeelden uit de bovengenoemde steden vormen
slechts een klein deel van de collectieve inspanningen van
Europese steden om koolstofarm te worden.

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

De ontwikkeling van een SUMP, een alomvattend
geïntegreerd mobiliteitsplan op de lange termijn voor het
hele functionele stedelijke gebied, biedt duidelijke
langetermijndoelstellingen door de mobiliteitsuitdagingen op
een holistische manier te onderzoeken, terwijl de algemene
vervoersmix wordt aangepakt om externe effecten te
verminderen die schadelijk zijn voor mens en milieu. De
stad Boedapest benadrukte het belang van een SUMP als
sleutel tot een meer geharmoniseerde aanpak door
verschillende belanghebbenden, van gemeentelijke
afdelingen en vertegenwoordigers van de staat tot
transportbedrijven. Deze coördinatie garandeert de
collectieve ondersteuning die nodig is voor de implementatie
van een SUMP. Meer informatie over SUMP's is
gepubliceerd op het ELTIS-platform en in de richtlijnen voor
het ontwikkelen en implementeren van SUMP's.

Ruimte voor actieve mobiliteit
Lichamelijke activiteit kan worden aangemoedigd door te zorgen voor
groene stedelijke gebieden die ruimte bieden om te joggen, voor yoga of
om te genieten van de natuur en de zon. Tevens helpen deze gebieden
om de oppervlaktetemperatuur van asfaltstraten of gebouwen te verlagen,
aangezien bomen en grotere struiken voor schaduw zorgen. Voorbeelden
uit Göteborg, Zweden, laten zien dat de temperatuur in een stadspark 4
°C lager was dan in de bebouwde ruimte. Bovendien verlagen bomen en
ander groen de CO2-uitstoot, zorgen ze voor een natuurlijke habitat voor
dieren en verhogen ze zelfs de waarde van de omliggende eigendommen.
Een ander voorbeeld komt uit Parijs. De Franse hoofdstad wil de
mogelijkheden voor stedelijke vergroening benutten door 170.000 bomen
te planten, een groene hoofdas te creëren en 30 hectare te reserveren
voor parken en tuinen. Aangezien Parijs al 500.000 bomen heeft, zou het
plan, dat tegen 2026 geïmplementeerd zou moeten worden, het aantal
bomen met ongeveer 25% verhogen.

Aanmoedigen van actieve mobiliteit
Het stimuleren van actieve mobiliteit kan een aanzienlijke impact hebben.
In veel landen bestaan al lange tijd stimuleringsregelingen, zoals 'fietsen
naar het werk' in het Verenigd Koninkrijk, waarbij belastingvrijstelling
bestaat voor het lenen of kopen van fietsen en geschikte uitrusting.
Vergelijkbare voorbeelden zijn te vinden in België, een land dat gericht is
op gebruik van de auto, maar met een grote liefde voor professioneel
wielrennen. De (Vlaamse) Fietsersbond (Nederlandstalige
fietsersbelangengroepering voor Vlaanderen en Brussel) creëerde een
uitdaging voor werkgevers om actieve mobiliteit aan te moedigen door de
afgelegde kilometers te volgen via een app en samen fietsen te
stimuleren, met evenementen en prijzen om werknemers te motiveren.

37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

Parijs streeft ernaar
om tegen 2026

170.000
bomen te planten

+25%
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Veiligheidsmaatregelen
Dit deel van de Thematische Richtlijnen
gaat dieper in op veiligheidsmaatregelen
en is onderverdeeld in twee delen:
vervoersveiligheid, zoals
veiligheidsmaatregelen voor mensen met
beperkte mobiliteit; en verkeersveiligheid.
Dit laatste omvat maatregelen om
verkeersongevallen en verkeersdoden
tegen te gaan.

~15%
van de EUbevolking heeft
een ahndicap

39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf

FEITEN EN CIJFERS

Verbetering van de veiligheid voor mensen
met een handicap
Ongeveer 15% van de mensen in de EU heeft een handicap, en dit aantal zal
waarschijnlijk nog toenemen naarmate de bevolking gemiddeld ouder wordt.
Daarom heeft de Vervoerscommissie van het Europees Parlement verschillende
problemen geïdentificeerd waarmee mensen met beperkte mobiliteit, of blinden of
slechtzienden te maken krijgen bij het gebruik van het openbaar vervoer. Ze hebben
hoofdzakelijk betrekking op grote drempels voor toegang tot overstappunten en
intermodale knooppunten, en op het gebrek aan informatie over de toegankelijkheid
van lokaal vervoer. Als deze informatie al beschikbaar is, ontbreekt het vaak aan het
juiste medium, zoals braille of audio.

Verbetering van de verkeersveiligheid
De Europese lidstaten streven naar de doelstelling van nul
verkeersdoden - of 'Vision Zero', zoals uiteengezet door de
Europese Commissie. Het aantal verkeersdoden is
afgenomen dankzij veiligheidsgordels en andere EUveiligheidswetgeving, technologische vooruitgang in de
auto-industrie en strikte nationale regels inzake
snelheidsbeperkingen. Terwijl in 2001 bijna 55.000
mensen omkwamen bij verkeersongevallen, was dit aantal
in 2018 afgenomen met meer dan 50%.

Veiligheid van fietsers en
voetgangers
38% van alle dodelijke ongevallen vindt plaats op wegen
binnen de bebouwde kom. Daarom is het jaarthema van
de EUROPESEMOBILITEITSWEEK voor 2021 gericht op
aandacht voor het tragische aantal van ongeveer 9500
dodelijke slachtoffers in 2018. Meer dan 50% van deze
dodelijke slachtoffers betreft fietsers of voetgangers. Er is
een duidelijk oorzakelijk verband tussen de snelheid van
een auto en de ernst van het letsel van fietsers of
voetgangers. Van voetgangers is bijvoorbeeld aangetoond
dat ze een overlevingskans van 90% hebben als ze
worden geraakt door een auto die met een snelheid van 30
km/u of minder rijdt, maar dat deze overlevingskans
afneemt tot minder dan 50% bij een aanrijding met een
snelheid van 45 km/u en tot vrijwel nihil bij een snelheid
van 80 km/u of hoger.
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Fietsers en voetgangers blijven de meest kwetsbare
groepen voor stadsverkeer. Zoals benadrukt in het
werkdocument van de diensten van de Europese
Commissie 'EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 20212030 - Volgende stappen op weg naar "Vision Zero"',
dragen de wegeninfrastructuur en de omgeving bij aan
meer dan 30% van de ongevallen. De voorbeelden van
goede praktijken in de volgende sectie belichten
infrastructuuroplossingen uit heel Europa.

Veiligheidsvoorschriften voor escooters
Micromobiliteitsoplossingen, zoals e-scooters zonder vaste
standplaats, zijn in de binnensteden van Europa als
paddenstoelen uit de grond geschoten. Er zijn echter
aanzienlijke verschillen in de regelgevingskaders. Terwijl
sommige steden een snelheidslimiet van 20 km/u
opleggen, staan andere hogere snelheden toe.
Verschillende EU-landen hebben wetgeving die
bestuurders van e-scooters verplicht om het trottoir te
gebruiken, terwijl andere duidelijk aangeven dat e-scooters
op de weg horen, of eventueel op het fietspad. Dergelijke
onduidelijke en inconsistente wetgeving kan gevaarlijke
situaties veroorzaken en moeilijkheden opleveren voor
reizigers.
Bovendien kunnen parkeerregels voor e-scooters de
algehele veiligheid voor weggebruikers vergroten. Steden
als Malaga hebben speciale parkeerzones ingesteld om
onverantwoord op het trottoir parkeren van e-scooters

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

zonder vaste standplaats, te vermijden. Steden in heel
Europa gaan buitensporige snelheden tegen door
duidelijke snelheidslimieten vast te stellen en bij
overtredingen hoge boetes op te leggen. Parijs voerde een
boete in van € 135 voor het rijden op de stoep en stelde
een wettelijke snelheidslimiet van 20 km/u vast voor escooters.
Men kan opmerken dat de bovengenoemde regels nodig
zijn, aangezien veiligheidsstatistieken wijzen op het
duidelijke gevaar van dergelijke mobiliteitsoplossingen.
Deens onderzoek suggereert dat het aantal verwondingen
bij e-scooters acht keer hoger is dan bij fietsers, en
statistieken uit de VS geven aan dat de kans op
hoofdletsels twee keer groter is bij gebruikers van
elektrische scooters dan bij fietsers. Oplossingen voor
deze alarmerende cijfers zijn het aanpakken van rijden
onder invloed en rijopleiding voor gebruikers van
micromobiliteit, en het verbeteren van de kwaliteit van
wegen en trottoirs in de stad door het repareren van gaten
in de weg en het desgewenst zorgen voor vlakke trottoirs.
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>30%

38%

van de dodelijke
ongevallen vindt plaats
op stedelijke wegen

van de ongevallen is te
relateren aan
weginfrastructuur
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Bewustwording vergroten door het
perspectief te verleggen

Aandacht voor kwetsbare groepen
Als een van de grootstedelijke regio's van Centraal-Europa
heeft Boedapest een mobiliteitsplan opgesteld dat veel
aandacht besteedt aan voetgangers, waarin meerdere
maatregelen gemarkeerd zijn voor implementatie in de
periode van 2014 tot 2030. Een daarvan is een jaarlijkse
evaluatie van de verkeerssignalering rond crèches,
scholen en andere onderwijsinstellingen. Dit wordt
ondersteund door aanvullende verkeersremmende zones.
Deze lage-snelheidszones moeten worden ingevoerd
zonder aanvullende verkeerssignalering, aangezien de
regels voor zichzelf spreken. Dit wordt bereikt door de loop
van de weg te veranderen, door op bepaalde plaatsen de
stoep te verbreden of door 'vluchtheuvels' te creëren. Deze
initiatieven zijn als maatregelenpakketten opgenomen in
het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit van
Boedapest.
De International Association of Public Transport (UITP Internationale Unie van het Openbaar vervoer) geeft
verschillende richtlijnen over het ondersteunen van en
omgaan met mensen met beperkte mobiliteit of andere
hulpbehoevende handicaps. Naast het advies om geduldig
te zijn, suggereert de UITP om de passagier rechtstreeks
aan te spreken, in plaats van met hun begeleider te praten.
Wanneer men met een hulpbehoevende persoon praat,
moet de lichaamstaal worden aangepast aan de
gesproken inhoud, om verwarring te voorkomen.
Bovendien moet de persoonlijke ruimte van mensen met
een handicap altijd worden gerespecteerd.
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De stad Wenen en haar transportagentschap 'Wiener
Linien' zijn een goed voorbeeld van de inclusie van
mensen met beperkte mobiliteit en mensen die blind of
slechtziend zijn. Politici hadden contacten met de
desbetreffende belangengroepen om de wensen en
behoeften van mensen met een handicap beter te
begrijpen. Samenwerkingsactiviteiten, zoals 'walkshops',
zijn opgezet om mensen met beperkte mobiliteit, blinden of
slechtzienden, en besluitvormers samen te brengen om
samen te wandelen in de buurt van haltes van het
openbaar vervoer. Deze uitwisselingen helpen om de
bewustwording te vergroten. Bij de OV-haltes van de
'Wiener Linien' worden sinds 1999 vloersystemen van
tegels of straatstenen met groeven of oneffenheden
geplaatst. Deze veelgebruikte systemen helpen blinden of
slechtzienden om de veiligste en snelste weg in en uit het
openbaar vervoer te vinden. Bovendien zijn, dankzij een
langdurige inspanning van 'Wiener Linien', alle stations
toegankelijk op vloerniveau.

http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/
https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/

54. https://www1.wienerlinien.at/media/files/2020/barrierefrei_354241.pdf
55.http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=qe0x0dQC
56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo
57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

Open gedachtewisseling met
mensen met een handicap om
empathie te bevorderen
Andere praktische en gemakkelijk te implementeren
oplossingen zijn bewustwordingscampagnes. Voorbeelden
van goede praktijken uit Europese steden zijn workshops,
stadswandelingen met blinden of slechtzienden en
voorlichtingscampagnes. Deze thematische richtlijnen
benadrukken drie voorbeelden uit de MOBILITEITS
ACTIES van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK. Een
klein stadje op het Spaanse eiland Mallorca organiseerde
de 'blind date city', een project om mensen te laten
ervaren wat het is zonder enig zicht op stap te gaan, met
de hulp van een blinde persoon uit de lokale
gemeenschap. De gezamenlijke wandeling door de stad
vestigt de aandacht op allerlei bereikbaarheidsproblemen
en verhoogt de bewustwording voor bepaalde
infrastructuurgerelateerde 'valkuilen'. Een soortgelijke
bewustmakingscampagne werd georganiseerd door de
Franse stad Montargis, 70 km ten oosten van Orléans,
waarbij de nadruk lag op verkozen verantwoordelijken. De
ambtenaren werden door verschillende obstakels geleid
om blindheid, doofheid of verminderde mobiliteit te
ervaren. Een andere oplossing komt uit de Turkse stad
Izmir, waar mensen met en zonder handicap samen
tandemfietsen gebruikten. Tijdens de ritten werden
gemeenschappelijke obstakels geïdentificeerd.

Autovrije voetgangerszones
Autovrije dagen of weekends zijn al een lange tijd traditie
als onderdeel van de jaarlijkse vieringen van de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK. Tijdelijke maatregelen
die begonnen als activiteiten van de EUROPESE
MOBILITEITSWEEK, zijn in veel gevallen ook permanente
oplossingen geworden. Bologna, winnaar van de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK Award 2011,
implementeerde bijvoorbeeld als tijdelijke maatregel
autovrije zones in het historische stadscentrum. Een
decennium later zijn autovrije weekenden een essentieel
onderdeel geworden van het stadsleven in Bologna. Deze
verhalen kunnen steden in heel Europa inspireren om met
soortgelijke transformaties te beginnen.
Aangezien de implementatie van voetgangerszones veel
tijd in beslag kan nemen, is het voorbeeld van de zeer
succesvolle, stapsgewijze aanpak van de Sloveense
hoofdstad Ljubljana relevant, waar het project heeft geleid
tot een voetgangerszone van in totaal meer dan 100.000
m2 (wat overeenkomt met meer dan 140 voetbalvelden).
De stad begon met dit revitaliseringsproces nadat ze te
maken kreeg met toenemende verkeersdrukte in het
stadscentrum. Deze inspanningen gingen gepaard met
revitalisering van de rivieroevers in de binnenstad en het
bouwen van extra voetgangersbruggen over de rivier.
Dankzij vruchtbare informatieuitwisseling met de inwoners
van Ljubljana, worden deze langetermijnprocessen om het
autoverkeer in de stad te verminderen nog altijd gesteund
door 88-95% van de bevolking.

58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/
2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf
59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre
60. https://www.sutp.org/publications/9584/
61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Verkeersremmers en verlaging van
de snelheidslimieten in de stad
Het invoeren van voetgangerszones in hele straten is een
mogelijke maatregel die de toegankelijkheid van bepaalde
zones voor personenautoverkeer verhindert. Kleinere
infrastructuurmaatregelen kunnen echter ook een
aanzienlijke impact hebben op de veiligheid van
voetgangers. Een Duitse studie heeft verschillende
kleinere maatregelen en hun effecten aan het licht
gebracht, zoals vluchtheuvels, verbredingen van stoepen,
wegversmallingen of aanplantingen, om maar enkele
voorbeelden te noemen. Vluchtheuvels zijn afgescheiden
zones in het midden van de weg, waardoor voetgangers
het oversteken van drukke primaire of secundaire wegen
kunnen onderbreken - een maatregel die vooral nuttig is
voor ouderen, mensen met beperkte mobiliteit en kinderen.
Deze kleine infrastructuurmaatregel verlaagt de snelheid,
waarschuwt de chauffeurs en verkort de oversteekafstand.
Dat laatste is de belangrijkste reden om wegversmallingen
door te voeren, maar het is ook nuttig om het verkeer
rustiger te maken.
Een andere belangrijke maatregel om de
verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te
vergroten, is het verlagen van de snelheidslimiet in
specifieke risicozones of in een geheel stedelijk gebied.
Hoewel verschillende Europese steden de snelheidslimiet
in bepaalde zones hebben verlaagd, zijn in het bijzonder
twee recente voorbeelden interessant: Bilbao in Spanje en
de Belgische hoofdstad Brussel. Bilbao won in 2020 de
EU-onderscheiding voor stedelijke verkeersveiligheid, en
Brussel ontving in 2019 de onderscheiding voor duurzame
stedelijke mobiliteitsplanning (SUMP Award).
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De stad Bilbao heeft in het kader van haar SUMP in 2007
een plan voor veilige mobiliteit opgesteld, waardoor het
aantal verkeersdoden sinds 2011 beperkt bleef tot
maximaal drie slachtoffers per jaar. Als eerste stad met
meer dan 300.000 inwoners die een snelheidslimiet van 30
km/u toepaste op 87% van al haar wegen, heeft Bilbao een
belangrijke stap gezet om de verkeersveiligheid te
verbeteren en tegelijkertijd de geluidsoverlast en andere
negatieve externe effecten van personenautoverkeer te
verminderen. Deze maatregelen kregen brede
goedkeuring dankzij holistisch overleg met lokale
belanghebbenden en een sterk communicatieplan om de
aanvaarding van de maatregel door de bewoners te
bevorderen. De verwachting dat de snelheidslimiet van 30
km/u de reistijden zou verlengen en de verkeersstroom
zou belemmeren, bleek ongegrond. Een andere
belangrijke transformatie vond ook plaats in Brussel, dat
vanaf 1 januari 2021 de maximumsnelheid veranderde
naar 30 km/u op alle wegen, met uitzondering van enkele
hoofdwegen. De belangrijkste redenen voor deze grote
stap zijn het aanpakken van de geluidsoverlast en het
verhogen van de verkeersveiligheid. Resultaten waren al
zichtbaar na één maand toepassing, volgens
snelheidscontroles op een tiental locaties in de Europese
hoofdstad. Uit deze gegevens blijkt dat de snelheid, één
maand na invoering van de maatregel, gemiddeld met 9%
was gedaald in zowel 30 km/u- als 50 km/u-zones. In
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de totale
reistijden tijdens en buiten de piekuren stabiel gebleven.

5

Respons op COVID-19
In dit hoofdstuk worden de verschillende
maatregelen - als respons op COVID-19 - op
het gebied van stedelijke mobiliteit toegelicht,
en worden cijfers vermeld die het openbare
leven in Europese steden en over de hele
wereld drastisch hebben beïnvloed. We
richten ons in het bijzonder op de positieve
aspecten van de veranderingen die zijn
doorgevoerd als reactie op de pandemie.

62. https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility

De auteurs willen benadrukken dat andere door de EU gefinancierde projecten,
organisaties en instellingen uitgebreid over dit onderwerp hebben geschreven. De
'SUMP Topic Guide on Planning for More Resilient and Robust Urban Mobility' (SUMPthemagids over planning voor meer veerkrachtige en robuuste stedelijke mobiliteit) en
de SUMP Practitioner Briefing (SUMP Praktijkvoorlichting) over COVID-19 bieden
uitgebreide richtlijnen en voorbeelden van goede praktijken. Dit document geeft een
beknopt overzicht van enkele geselecteerde maatregelen.
De Europese Green Deal ondersteunt het herstel na COVID-19 door bij te dragen aan
de wederopbouw van een duurzamere EU-economie, het creëren van werkgelegenheid
en het verminderen van sociale ongelijkheden. De Strategie voor duurzame en slimme
mobiliteit van de Europese Commissie heeft tot doel het Europese vervoerssysteem te
helpen snel te herstellen van de ernstige gevolgen van de COVID-19-crisis en
duurzamer, slimmer en veerkrachtiger te worden.

FEITEN EN CIJFERS

Herstel van het vertrouwen in het
openbaar vervoer
COVID-19 zorgde in Europa en wereldwijd voor een forse
vermindering van het gebruik van het openbaar vervoer. In
Europese steden zoals Lyon en Nice is het gebruik van het
openbaar vervoer begin 2020 met 85% tot 95% gedaald.
Een vergelijkbare significante daling werd waargenomen in
Nederland. Deze grote vermindering van het aantal
passagiers was deels te wijten aan misplaatste
bezorgdheid over het risico om het virus op te lopen in
treinen of bussen. Uit gegevens van Duitse en Franse
overheidsinstanties voor ziektebestrijding blijkt echter dat
slechts 0,2% tot 1,2% van de COVID-19-infecties kan
worden herleid tot alle transportmiddelen (land, lucht en
zee). Deze resultaten worden ondersteund door een studie
die in China is uitgevoerd naar de beoordeling van clusters
die verband houden met hogesnelheidstreinen. Het
onderzoek benadrukt dat het openbaar vervoer zeer veilig
is, mits er voldoende ruimte is om reizigers te spreiden en
de blootstelling relatief kort wordt gehouden. Studies uit
Frankrijk, Oostenrijk en Japan bevestigen dat korte
metroritten een minimaal risico vormen, in vergelijking met
treinritten van meerdere uren.
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Verschuiving naar actieve mobiliteit
Naast de forse afname van het openbaar vervoer en het
woon-werkverkeer was er een duidelijke verschuiving naar
actieve mobiliteit, zoals fietsen en lopen. Stadsbesturen in
heel Europa bevorderden gedragsverandering door
permanente of tijdelijke fietspaden aan te leggen. Een
Duitse studie analyseerde de aankondigingen in heel
Europa over pop-up fietspaden tijdens de pandemie. De
onderzoekers merkten op dat tot juli 2020 2000 kilometer
van deze infrastructurele wijzigingen werden
aangekondigd. In veel grotere Europese steden werden
pop-up fietspaden aangelegd, waaronder in Berlijn (23
km), Brussel (40 km), Boedapest (20 km), Parijs (32 km)
en Rome (150 km).

Verbeteringen in luchtkwaliteit
Naast de verschuiving naar actieve mobiliteit, zagen
Europese steden tijdens de lockdown in maart 2020 een
vermindering van de luchtvervuiling met stikstofdioxide
(NO2) en fijnstof (PM2,5). Volgens het Europees
Milieuagentschap (EEA) is de NO2-uitstoot vergeleken met
afgelopen jaar enorm gedaald in Europese steden, zoals
Parijs (54%), Milaan (21%), Barcelona (55%) en Lissabon
(51%). Met betrekking tot NO2 geven analyses van het
meteorologische laboratorium van de Sorbonne

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1857886
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf
https://www.eltis.org/in-brief/news/covid-19-and-public-transport-results-early-studies-infection-risks
https://arxiv.org/pdf/2008.05883.pdf
https://www.brusselstimes.com/brussels-2/133559/how-covid-changed-brussels/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/cleaner-and-greener-covid-19-prompts-worlds-cities-to-free-public-space-of-cars
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/covid-19/Pollution%20Europe%20%281%29_0.jpg
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://etsc.eu/pin-briefing-the-impact-of-covid-19-lockdowns-on-road-deaths-in-april-2020/

Van slechts 0,2 tot 1,2%
van de COVID-19
besmettingen is te
herleiden dat deze zijn
opgelopen in een
vervoermiddel
Universiteit in Parijs, Frankrijk, aan dat deze emissies met
meer dan 30% zijn gedaald in stedelijke gebieden van
Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Spanje,
Zwitserland en Portugal (waar de emissiedaling meer dan
50% bedroeg). De emissies zijn gedaald in stedelijke
gebieden van alle beoordeelde Europese landen.
Hetzelfde geldt voor de PM2,5-emissies, waarvoor in alle
stedelijke gebieden een daling waargenomen werd, met
uitzondering van Polen. De meest opvallende
verminderingen waren in Frankrijk (18%), Italië (20,5%),
Portugal (23,5%) en Slovenië (18,4%).
Minder autoverkeer leidde tevens tot een afname van het
aantal verkeersdoden. In 19 van de 25 onderzochte EUlidstaten werd in april 2020 een daling van het aantal
verkeersdoden vastgesteld, in vergelijking met de maand
april van de voorgaande drie jaren. 910 mensen kwamen
om het leven, een vermindering van ongeveer 35% ten
opzichtige van het vorige gemiddelde van 1415 dodelijke
slachtoffers per jaar.

GOEDE VOORBEELDEN
De auteurs bevelen de informatie aan die is verzameld
door de EUROPESEMOBILITEITSWEEK-partners, zoals
de bronnen over 'COVID-19 en mobiliteit', 'steden opnieuw
uitvinden na COVID-19', evenals de Plan voor duurzame
stedelijke mobiliteit - Thematische richtlijnen over
veerkrachtig beleid t.a.v. COVID-19.

Veiligheidsmaatregelen in het
openbaar vervoer
Verschillende Europese steden kozen op het hoogtepunt
van de COVID-19-pandemie voor speciale bussen voor
kwetsbare groepen of essentiële werknemers, zoals de
Roemeense stad Iasi. In andere steden werden
vergelijkbare maatregelen genomen, zoals in Dublin, waar
de frequentie van bussen op bestaande routes
gehandhaafd bleef, ondanks de afname in het gebruik van
het openbaar vervoer. Bovendien werden busroutes
aangepast om een te grote drukte bij sommige bushaltes
te voorkomen en om fietspaden op de wegen van de Ierse
hoofdstad mogelijk te maken. Het delen van informatie is
ook van groot belang bij de actie tegen de pandemie,
bijvoorbeeld aanvullende informatie over de
bezettingsgraad die via smartphoneapplicaties wordt
gedeeld door Deutsche Bahn (Duitse
spoorwegmaatschappij) en bussen in Catalonië, Spanje.
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Actieve mobiliteit tijdens COVID-19
Omdat veel mensen kozen voor actieve mobiliteitsopties zoals
wandelen en fietsen, werden door stedelijke gemeenten
verschillende maatregelen genomen om actieve mobiliteit te
stimuleren en de belasting van de OV-infrastructuur te
verminderen. Veel steden hebben hun tijdelijke alternatieve
mobiliteitsinfrastructuur uitgebreid om permanente oplossingen
te creëren. Op het moment van publicatie van dit document
blijft het onduidelijk of alle tijdelijke maatregelen zullen blijven
bestaan, dus richten we ons op een selectie van permanente
maatregelen.
De Italiaanse stad Milaan werd door verschillende steden over
de hele wereld geïnspireerd tot heroverweging van de
verdeling van de wegruimte in het stadscentrum. De
beleidsnota 'Strade Aperte' (Open Roads) heeft tot doel
fietsstroken en voetgangerszones uit te breiden om
stadsstraten open te stellen voor actieve mobiliteit en de
aandacht af te leiden van de personenauto. Het 'Open Roads'programma maakt gebruik van opmerkelijke oplossingen uit
andere steden zoals Berlijn en Barcelona, om te zorgen voor
het planten van bomen, het vernieuwen van lanen en het
herstructureren van kruispunten met een aanzienlijk
verkeersvolume. Waar andere steden een concreet doel van
een bepaald aantal kilometer fietspaden definieerden, beoogt
het programma van Milaan een mentale verandering te creëren
naar een focus op actieve mobiliteit.

Bordeaux, een wijnstreek met 250.000 inwoners, heeft 78
kilometer pop-up fietspaden en tijdelijke fietsenstallingen in het
stadscentrum aangelegd en 1000 huurfietsen aangeboden aan
studenten, evenals 200 extra e-bikes om het bestaande
aanbod aan huurfietsente vergroten.

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/PLP_COVID-PublicTransport.pdf
https://www.nationaltransport.ie/wp-content/uploads/2020/05/Covid_Mobility_Plan_22.5.20_FA_WEB.pdf
https://www.bahn.com/en/view/booking-information/booking/how-full-is-my-train.shtml
https://www.polisnetwork.eu/article/catalonia-launches-app-to-show-passengers-bus-occupancy-levels/?id=122791
https://www.comune.milano.it/documents/20126/992518/Strade+Aperte_IT_200430_rev.pdf/a100d04c-6b55-ae74-e0f8-b52563e07822?t=1589460655416
https://handshakecycling.eu/news/bordeaux-unveils-emergency-cycling-plan-combat-covid-19
https://pumsbologna.it/news/Ecco_la_Bicipolitana_il_piano_per_accelerarne_la_realizzazione_alla_luce_dell_emergenza_sanitaria
https://issuu.com/cittametropolitanabologna/docs/en-doc-sintesi-pumsbo

Versnelde opvolging van de
plannen voor duurzame stedelijke
mobiliteit (SUMP's)
Bologna, een studentenstad en de hoofdstad van de
Italiaanse regio Emilia-Romana, zal de komende jaren het
huidige netwerk van 145 kilometer aan fietspaden
uitbreiden tot zo'n 500 kilometer. De fietsplannen,
ontwikkeld in het kader van het Sustainable Urban Mobility
Plan (SUMP - Plan voor duurzame stedelijke mobiliteit),
werden versneld tijdens de COVID-19-pandemie. Volgens
de burgemeester van Bologna zou 60% van de plannen
van het SUMP van Bologna, de 'Bicip Metropolitana' om
het stadscentrum, de commerciële wijken en woonwijken
van de grootstedelijke regio met elkaar te verbinden, tegen
het einde van 2020 klaar zijn. Het SUMP speelde hierin
een sleutelrol, omdat dit het grootstedelijke gebied en de
stad Bologna in staat stelde om bestaande plannen snel uit
te voeren. Een plan voor duurzame stedelijke mobiliteit
heeft strategische langetermijndoelstellingen, maar omvat
ook kortetermijndoelstellingen. Dankzij deze flexibiliteit
konden andere steden met een SUMP, zoals Antwerpen
en Gent (België), Katowice (Polen), Lissabon (Portugal) en
Szeged (Hongarije), de overeengekomen maatregelen
tijdens de COVID-19-pandemie versnellen, aangezien de
omstandigheden en prioriteiten veranderden.

#MobilityWeek

