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1) Inleiding
Het onderwerp van dit jaar
Het jaarthema voor 2022 van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK is 'Betere verbindingen'. Dit thema is
gekozen om na te denken over de wens van mensen in Europa om weer met elkaar in contact te komen
na verschillende maanden van isolement, restricties en beperkingen. Mensen kunnen contacten leggen
wanneer ze andere mensen ontmoeten op een plein in hun stedelijke omgeving en fysieke contacten
onderhouden via het openbaar vervoer. Beter verbonden vervoer betekent beter verbonden plaatsen en
mensen, wat een belangrijk aandachtspunt is van de Europese Green Deal1 van de Europese
Commissie. De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit2 roept ook op tot betere verbindingen
tussen besluitvormers, dienstverleners, stedenbouwkundigen en mensen. Na een sterke focus op de
gezondheidsaspecten van stedelijke mobiliteit in 2021, is het thema 'Betere verbindingen' van dit jaar
gericht op het doel van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK om mensen samen te brengen.
Aangezien transport de op één na meest vervuilende sector in Europa is3 en de emissies van binnenlands
vervoer in de EU tussen 2018 en 2019 zelfs met 0,8% zijn gestegen4, moeten aanzienlijke inspanningen
worden geleverd om de Europese doelstelling van netto nul-emissies van broeikasgassen te bereiken
tegen 2050, zoals geschetst in de Europese Green Deal. Omdat dit een grote uitdaging is, is het
noodzakelijk dat alle belanghebbenden en steden samenwerken om de (stedelijke) mobiliteitsemissies
aanzienlijk te verminderen.
Crisissen, zoals COVID-19 of de uitdagingen om de levering van energie veilig te stellen na de Russische
invasie van Oekraïne, bedreigen de geschetste doelen. Het REPowerEU-plan5 heeft tot doel de impact
van deze uitdagingen te verminderen met een reeks acties om energie te besparen, de
energiebevoorrading te diversifiëren, fossiele brandstoffen te vervangen door de transitie naar schone
energie in Europa te versnellen en om investeringen en hervormingen slim te combineren 6.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF7
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
2
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'Betere verbindingen'
'Betere verbindingen' omvat alle aspecten van duurzaam vervoer in de stedelijke omgeving, die kunnen
worden samengevat met de volgende Engelse woorden die beginnen met 'p': people (mensen), places
(plaatsen), packages (pakketten) en policy & planning (beleid en planning).
Bovendien is het openbaar vervoer onze levenslange partner om te verbinden, veilig te reizen en het
leefmilieu te beschermen - samen met actieve en gedeelde mobiliteit en andere geïntegreerde, 'ondemand' (op aanvraag) en duurzame vervoersopties. Het verbinden van 'traditionele' vervoerswijzen met
nieuwe digitale oplossingen blijft een belangrijk aspect voor de toekomst.
Rond elk van deze vier onderwerpen is een speciaal hoofdstuk uitgewerkt in de thematische richtlijnen
van dit jaar. Daarom wil dit document een goed overzicht geven van recente voorbeelden van beste
praktijken en initiatieven van dorpen en steden en burgerinitiatieven die u zullen inspireren om uw eigen
acties te starten om stedelijke mobiliteit duurzamer te maken.
Mensen staan al meer dan 20 jaar centraal in de EUROPESEMOBILITEITSWEEK en blijven de drijvende kracht
achter onze campagne. In de week van 16-22 september worden elk jaar enkele duizenden evenementen,
projecten en voorbeelden van beste praktijken geüpload op de campagnewebsite, en het hele jaar door worden
ongeveer
600
MOBILITEITSACTIES
ingediend,
wat
getuigt
van
het
succes
van
de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK in het verbinden van mensen om hun eigen initiatieven op het gebied van
duurzaam vervoer te implementeren. Bovendien richt het Europees Jaar van de Jeugd 20227 zich op het
verbinden met jongeren op alle activiteitsgebieden.
Plaatsen, waaronder stedelijke ruimten en groengebieden, moeten prettig en functioneel zijn voor mensen om
elkaar te ontmoeten en te verbinden. Meer groen in Europese steden werd vorig jaar door 82% van de deelnemers
aan de Clean Cities Campaign-enquête8 als een van de belangrijkste eisen aangemerkt.
Pakketten kunnen betrekking hebben op twee verschillende zaken, enerzijds fysieke pakketten en de steeds
grotere logistieke uitdagingen om deze op een ecologische manier te bezorgen en anderzijds digitale
informatiepakketten. Deze laatste zijn essentieel voor een vlotte werking van stedelijke mobiliteit en vereisen 'Betere
verbindingen' tussen dataproviders en -gebruikers.
Beleid en planning zijn nodig om de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit op
een alomvattende en veerkrachtige manier aan te pakken. De EUROPESEMOBILITEITSWEEK biedt
stadsplanners een geweldige kans om zich te laten inspireren door burgergerichte mobiliteitsplanning.
Burgerparticipatie is een centraal onderdeel in het concept van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (SUMP's)
van de Europese Commissie en de openbare raadplegingen die tijdens de EUROPESEMOBILITEITSWEEK
worden gehouden. Ze kunnen leiden tot nieuwe mens- en milieuvriendelijke vervoersoplossingen in lokale wijken.

7

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/
9 https://twitter.com/mobilityweek
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Hoe kunt u deelnemen aan de campagne rond de EUROPESEMOBILITEITSWEEK?
Het thema van dit jaar 'Betere verbindingen' weerspiegelt ook onze wens om met u verbonden te zijn!
Daarom nodigen we u uit om ons te volgen op Twitter9, Instagram10 en Facebook11. Ongeacht wat u en
uw lokale team doen rond de onderwerpen van dit jaar, nodigen we u uit om uw nieuws met ons te delen.
In 2021 kon de EUROPESEMOBILITEITSWEEK rekenen op het hoogste aantal registraties ooit, met de
deelname van meer dan 3.100 steden in 53 landen en de indiening van bijna 650 MOBILITEITSACTIES
tijdens dat jaar.
Doe in september mee aan de EUROPESEMOBILITEITSWEEK. U kunt op verschillende manieren
deelnemen aan de EUROPESEMOBILITEITSWEEK. Als u een dorp of stad vertegenwoordigt, kunt u
deelnemen tijdens de hoofdweek van de campagne tussen 16 en 22 september en uw activiteiten en
maatregelen indienen op onze website www.mobilityweek.eu
Dien een MOBILITEITSACTIE in en deel uw succes Als u een bedrijf, burgerinitiatief, onderwijsinstelling
of een andere entiteit vertegenwoordigt, kunt u uw MOBILITEITSACTIE indienen gerelateerd aan
duurzame mobiliteitsinitiatieven en 'Betere verbindingen’ tijdens het jaar. De thematische richtlijnen van
dit jaar bevatten verschillende voorbeelden van MOBILITEITSACTIES die zijn ingediend door lokale
actievoerders uit heel Europa. Initiatiefnemers van toekomstige MOBILITEITSACTIES van uitstekende
kwaliteit zullen ook worden uitgenodigd om hun succesverhalen te delen.
U kunt succesverhalen indienen en hiervoor een onderscheiding ontvangen. Heeft uw dorp of stad iets
voorbeeldigs en uitmuntends bereikt op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit? Dan kunt u in het
kader van de campagne van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK een onderscheiding ontvangen voor
uw uitstekende werk. Onze campagne biedt verschillende onderscheidingen, afhankelijk van de context
van uw prestaties. Daarom raden we u aan om u aan te melden voor onze jaarlijkse wedstrijden.

9

https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
10
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Relatie met andere EU-initiatieven
De EUROPESEMOBILITEITSWEEK is een belangrijk evenement op de Europese kalender, dat
eveneens een aanvulling vormt op verschillende belangrijke EU-beleidsinitiatieven. De strategie voor
duurzame en slimme mobiliteit12 van de Europese Commissie omvat 82 specifieke initiatieven die de
komende vier jaar moeten worden verwezenlijkt als een eerste stap om de algemene doelstelling van
klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken. Bovendien ondersteunt onze campagne het Europese
klimaatpact13, een bewustmakingsinitiatief dat zich richt op toezeggingen en acties in heel Europa ter
bestrijding van klimaatverandering. De EUROPESEMOBILITEITSWEEK speelt dus een belangrijke rol
bij het aanmoedigen van mensen, steden, onderwijsinstellingen, bedrijven en NGO's om duurzame
stedelijke mobiliteit te bevorderen.
Naast het steunen van de bovengenoemde initiatieven, ondersteunt de EUROPESEMOBILITEITSWEEK
ook de EU-doelstellingen in de volgende initiatieven: EU Groene Week14 en EU Duurzame
Energieweek15. Na het succesvolle Europees Jaar van de Spoorwegen 202116, wil het Europees Jaar
van de Jeugd 202217 jongeren centraal stellen om hun bijdrage in alle gebieden van de samenleving te
benadrukken, inclusief het belang van hun impact op de toekomst van de stedelijke omgeving en de
duurzame stedelijke mobiliteit.

12

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
15 https://eusew.eu/
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
13
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2) Mensen
Helaas worden beslissingen over stedelijke mobiliteit vaak gezien als grotendeels top-down maatregelen,
waarbij individuen zich genegeerd of buitengesloten kunnen voelen. Daarom kan een meer inclusief en
holistisch besluitvormingsproces helpen om mensen een stem te geven. Hoewel burgergericht beleid
vaak langdurige opdrachten kan impliceren, kunnen de resultaten zeer lonend zijn. Het co-creatiekader,
dat in de volgende paragraaf wordt toegelicht, benadrukt het belang van het betrekken van
maatschappelijke initiatieven en mensen van alle leeftijdsgroepen en sociaaleconomische lagen om
maatregelen te implementeren die een gemeenschappelijk effect hebben.

2a) Co-creatie
Co-creatie kan worden gedefinieerd als een 'systematisch proces van het creëren van nieuwe
oplossingen met mensen - niet voor hen; door mensen en gemeenschappen te betrekken bij de
ontwikkeling van beleid en diensten18'. Deze definitie was een uitgangspunt van het door de EU
gefinancierde SUNRISE-project19 dat co-creatieprocessen in zes steden in Europa en daarbuiten
bevorderde. De volgende drie voorbeelden van beste praktijken hebben betrekking op verschillende
aspecten van co-creatie, evenals op verschillende niveaus van burgerbetrokkenheid.

Buurtparkeren faciliteren door co-creatie in Bremen, Duitsland
Historische stadsdelen die in Europa zijn gebouwd vóór de jaren veertig waren niet ontworpen om ruimte
te bieden voor parkeerplaatsen voor privéauto's op straat of elders. Deze uitdaging bestaat ook in de
stadstaat Bremen, in het noordwesten van Duitsland. Smalle straten en voetpaden zonder parkeerplan
waren de norm in de 'Hulsbergwijk', een relatief klein gebied in het oosten van de Hanzestad, vlakbij het
bekende Weserstadion. Tot voor kort werden de trottoirs deels geblokkeerd door auto's of stonden deze
aan weerszijden van de straat geparkeerd. Hierdoor ontstonden grote obstakels en waren de trottoirs
vaak ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens. Ook de brandweer en
afvalophalers hadden grote moeite om te manoeuvreren in de beperkte beschikbare ruimte.
Autogebruikers beschouwden parkeren voor hun woning als een recht en kwamen in conflict met andere
bewonersgroepen die het parkeren langs de stoep wilden herstructureren en beperken.

18
19

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
8

© SUNRISE Project

In plaats van top-down maatregelen te nemen startte het stadsbestuur een project waarbij gezamenlijk
bestaande uitdagingen werden geïdentificeerd en oplossingen werden ontwikkeld, die in een derde fase
gezamenlijk werden geïmplementeerd en geëvalueerd door een diverse groep mensen. Na het
identificeren van de bovengenoemde uitdagingen heeft het stadsbestuur samen met de bewoners het
parkeren langs de stoep heringericht. Tijdens dit proces was de bemiddeling tussen de verschillende
belangengroepen essentieel. Tijdens de avonduren op werkdagen vonden enkele tientallen informatieen uitwisselingsbijeenkomsten plaats. Verder werd een platform gegeven aan kwetsbare groepen die
getroffen werden door de moeilijke parkeersituatie, zoals mensen met een beperkte mobiliteit, maar ook
gezinnen en ouderen.
Over het geheel genomen waren de belangrijkste punten en resultaten de reorganisatie van het
parkeerbeleid en de handhaving ervan, waardoor 1.600 m extra stoepruimte werd vrijgemaakt, evenals
een gevoel van 'samenhorigheid' bij de bewoners van de buurt waaruit bleek dat uitwisseling en discussie
tot succesvolle resultaten kunnen leiden. De meeste weggebruikers, voetgangers en mensen met een
handicap hebben sedert de herstructurering meer ruimte voor hun verplaatsingsbehoeften. In totaal was
de collectieve co-creatieve actie een groot succes en zal ze daarom worden herhaald in andere districten
van Bremen20.

Opzetten van multimodale mobiliteitshubs in Lissabon, Portugal
De stad Lissabon heeft een goed functionerend metrosysteem, dat in 2019 173 miljoen passagiers
vervoerde, iets meer dan 500.000 mensen per dag21. Samen met andere vormen van openbaar vervoer
is het goed voor 18% van de verplaatsingen in de Portugese hoofdstad tijdens weekdagen, net onder het
niveau van actieve mobiliteit (24%). Helaas wordt 56% van alle verplaatsingen gedaan met
personenwagens. De toename van het gebruik van het openbaar vervoer is dus een essentiële
hoeksteen om de uitstoot in Lissabon te verminderen.

20

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
21
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EMEL, het belangrijkste parkeerbedrijf van Lissabon, werkte samen met het stadsbestuur om een cocreatieproces te lanceren dat tot doel heeft het potentieel van multimodale mobiliteitshubs te ontsluiten.
Dit zijn fysieke stations die strategisch zijn ingeplant op kruispunten van bestaande OV-lijnen. De meeste
van deze overgangspunten bieden al meerdere vervoerswijzen. Zo biedt het 'treinstation Oriente' in het
noordoosten van de stad zowel aansluitingen op treinverbindingen over lange en korte afstand als op
busdiensten.

© monteiro.onlie / Shutterstock

Na het opzetten van een passend mobiliteitsknooppuntconcept voor de stad, was de volgende stap voor
de vervoerplanners om het co-creatieproces te starten met een groot kwantitatief onderzoek naar de
wensen en behoeften van gebruikers van het openbaar vervoer. Meer dan 2.000 gebruikers namen deel
aan het onderzoek, dat zich richtte op de tevredenheid over de bewegwijzering, het comfort en de
veiligheid rond de vijf geïdentificeerde hubs. Aangezien een aanzienlijke meerderheid van de
respondenten vijf hubs als goed verbonden beschouwde, wil Lissabon de algehele veiligheid en sfeer
rond deze locaties verbeteren. Ongeveer 50% van de geïnterviewden voelde zich niet op zijn gemak in
de hubs en vond de sfeer onaangenaam. Er werden daarnaast ook vragen gesteld over de verbetering
van de hubs, wat resulteerde in een duidelijk mandaat voor de stad om de groene ruimte te vergroten
(meer dan 90% was voorstander van dit idee), evenals de verbetering van openbare zitgelegenheid.
Deze resultaten werden gecontroleerd door middel van diepte-interviews, die vergelijkbare resultaten
opleverden.
De algemene conclusie van deze oefening is dan ook dat het verantwoordelijke stadsbestuur een
duidelijk overzicht heeft gekregen van de wil van de mensen om te investeren in specifieke verbeteringen
die de kwaliteit van de vijf knooppunten zullen verhogen. Enquêtes als deze zijn een relatief goedkoop
hulpmiddel om een startpunt voor investeringen te bepalen22.

22
22

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
https://veroverdestraat.be/over-het-project/
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Project ‘Verover de straat’: co-creatie in Leuven

© Henk Vrieselaar / Shutterstock

Terwijl de co-creatie-impact van bewoners door middel van enquêtes relatief passief is, stellen andere
directe acties mensen in staat om de besluitvormingsprocessen direct te beïnvloeden. Het project
'Verover de straat' van Leuven is zo'n voorbeeld. De Belgische stad met zo'n 100.000 inwoners telt enkele
duizenden studenten en is daarmee een van de belangrijkste fietssteden van België. Toch beschouwen
de Leuvenaars de auto nog steeds als de belangrijkste factor die het straatbeeld domineert. Zo heeft het
project 'Verover de straat'23 als intentie geformuleerd: 'samen met bewoners maken we straten groener,
gezonder, gezelliger, veiliger en kindvriendelijker!'. Dit doel moet worden bereikt door mensen de kans
te geven om een aantal voormalige parkeerplaatsen opnieuw in te richten. Na een eerste
aanvraagperiode krijgen bewoners uit een aantal geselecteerde straten de kans om specifieke delen van
hun straat te ontwerpen. Als mensen de resultaten goed vinden, worden de maatregelen permanent
doorgevoerd. Het project, dat begeleid wordt door verschillende lokale initiatieven, wordt ondersteund
door de stad Leuven. Tot nu toe zijn er oproepen geweest voor publieksparticipatie, waarbij bewoners uit
de omgeving van de specifieke geherstructureerde straten in aanmerking komen om een aanvraag in te
dienen.

23

https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_reportcitizen_science.pdf
23
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2b) Burgerwetenschap
Burgerwetenschap beschrijft het participatieve proces waarmee gewone mensen kunnen bijdragen aan
wetenschappelijke analyses en processen. Zo legt burgerwetenschap niet alleen de taak van het
verzamelen en analyseren van gegevens op de schouders van meerdere mensen, maar verhoogt het
ook het identificatieproces met het onderzoeksthema. Dit identificatieaspect is ook essentieel voor
projecten waarin burgerbetrokkenheid wordt bevorderd – een democratisch aspect van 'door en voor het
volk'.

WeCount – een project waarbij burgers gegevens meten in de context van hun
gemeenschap
Het WeCount-project, gefinancierd door EU Horizon 2020, heeft het publiek betrokken bij het verzamelen
van verkeersgegevens in zes proefsteden in Europa. Deelnemers boden zich vrijwillig aan om deel te
nemen aan opleidingsworkshops en leerden hoe ze gegevens van verkeerstelsensoren, die ze op het
raam van hun woning of werkplek moesten plaatsen, kunnen gebruiken en begrijpen.

© WeCount Project

Als een van de deelnemende steden wordt Dublin geconfronteerd met de uitdagingen van aanhoudende
bevolkingsgroei en een openbaarvervoersysteem dat achterop raakt bij de vraag. Daarom waren maar
weinigen verrast dat Dublin vóór de pandemie werd gerapporteerd als de zesde meest overbelaste stad
van Europa24. WeCount stelde meerdere sensoren op in de Ierse hoofdstad die hielpen om lopende
initiatieven te beoordelen. De feedback van de deelnemers toonde een verschuiving aan van besef van
de verkeers- en vervuilingsproblemen in hun buurten naar enthousiasme over de mogelijkheid om
werkelijke gegevens te verzamelen die kunnen worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in
aspecten die voor hen het belangrijkst zijn: de gebieden waar ze wonen, werken en hun kinderen naar
school gaan. WeCount stelde mensen in staat om gegevens en kennis te verzamelen over
verkeerspatronen in hun eigen gemeenschappen en verhoogde de kennisoverdracht tussen bewoners
en besluitvormers25.
Enkele van de onderzochte problemen waren het ontbreken van fietspaden, niet-naleving van
snelheidslimieten, evenals het ontbreken van metingen van commercieel verkeer en leefmilieuinformatie, zoals luchtvervuiling en geluidshinder. De deelnemers vonden de ter beschikking gestelde
24

https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/
25
https://bologna30.it/
26
https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/
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technologie boeiend en de overgrote meerderheid begreep de methoden voor het verzamelen van
gegevens. Naarmate ze de gegevens nauwkeuriger vonden, waren ze in het algemeen ook positiever
over de samenwerking. Naast het bieden van de mogelijkheid om lokale bewoners wetenschappelijk te
betrekken bij het meten van gegevens en het creëren van echte verandering in hun gemeenschappen,
komt het initiatief ook ten goede aan steden, doordat het de financiële en administratieve last voor het
verzamelen van gegevens op vele schouders verschuift.
De maatregel is bedoeld om mensen te inspireren om proactief te zijn, meer dan als een direct instrument
voor politieke verandering. Toch heeft het project een duurzame samenwerking tot stand gebracht tussen
bewoners en beleidsmakers. In het kader van dit project in Ierland heeft de gemeenteraad van Dublin de
waarnemers verzocht om verkeersgegevens en luchtkwaliteitsmetingen te verstrekken ter ondersteuning
van hun initiatief schoolzone (‘School Zone Initiative’). Dit initiatief heeft tot doel actief vervoer te
ondersteunen en de veiligheid rond aangewezen schoolzones te vergroten 26. Het implementeren van
sensordata van WeCount levert de gemeente objectieve meetgegevens op om de effectiviteit van het
initiatief en veranderingen in het mobiliteitsgedrag rond scholen in de loop van de tijd te beoordelen.

2c) Burgerbetrokkenheid
De inwoners van steden zijn de beste experts om mobiliteitsuitdagingen, gevaarlijke straatinrichtingen of
problemen in verband met vervuiling of gebrek aan toegankelijkheid te identificeren. De deelnemers aan
de campagne EUROPESEMOBILITEITSWEEK zijn vaak onder de indruk van verhalen die zijn ingediend
via ons MOBILITEITSACTIE-kader27. Onze campagne erkent deze beste praktijkvoorbeelden en hun
potentieel om verdere betrokkenheid in de respectievelijke steden en daarbuiten te inspireren.

Bologna: Burgerbetrokkenheid bij het creëren van een 30 km/u-zone
Het historische stadscentrum van de Italiaanse stad Bologna, met zo'n 400.000 inwoners, kampt met het
probleem van overmatig autoverkeer, aangezien er bijna 60% van alle verplaatsingen met de auto wordt
gedaan. Men hoeft geen verkeersdeskundige te zijn om te beseffen dat het overmatig gebruik van de
personenauto, in combinatie met de smalle straten van de historische binnenstad, een giftige cocktail
kan zijn, zowel voor verkeersveiligheid als voor emissies. Deze veronderstelling wordt ondersteund door
statistieken die de afgelopen tien jaar jaarlijks 20 doden en 2.600 gewonden tellen.
Daarom organiseerden verschillende activisten in juli 2021 een flashmob-protest om het bewustzijn
hierrond te vergroten en deze negatieve bijwerkingen van individueel autovervoer tegen te gaan. Dit
unieke evenement werd gevolgd door de campagne '30 Bologna – una citta per tutti'. Via sociale media,
de speciale homepage van 'bologna30.it'28 en communicatie-inspanningen verzamelde de
basisbeweging enkele duizenden steunbetuigingen.
Het slimme gebruik van statistieken en van beste praktijkvoorbeelden uit andere steden, die werden
samengevat en vertaald in korte en pakkende slogans in het Italiaans, hielp de initiatiefnemers om hun
boodschap over te brengen. Deze posters kunnen op de speciale homepage gedownload worden, zodat
26
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iedereen die de boodschap ondersteunt, de materialen thuis kan afdrukken. Er werd voor deze actie
brede steun gevonden bij organisaties, initiatieven en bedrijven in heel Bologna.
De basisbeweging is erin geslaagd het bewustzijn rond deze situatie te vergroten, andere beste
praktijkvoorbeelden in verschillende Europese landen onder de aandacht te brengen en de inwoners van
Bologna de aanzienlijke voordelen van een dergelijke benadering te leren kennen.

Vijf manieren om met jongeren om te gaan
'Onze kinderen zijn de toekomst' is een zin die vaak door veel politici over de hele wereld wordt
uitgesproken. De vraag blijft hoe we jongeren kunnen interesseren voor duurzame mobiliteit. Onze
campagne EUROPESEMOBILITEITSWEEK creëerde materialen en organiseerde workshops over hoe
te communiceren met jongere generaties. Dit omvat een speciale pagina over het initiatief Europees Jaar
van de Jeugd29 vanuit de invalshoek van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK, evenals richtlijnen over
hoe te communiceren met de jongere generatie30. We hebben vijf aanbevelingen om te delen met
belanghebbenden van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK:
1. Het is noodzakelijk om jongeren te betrekken en met hen een zinvolle dialoog aan te gaan, zodat
ze deel gaan uitmaken van de essentie van het beleidsvormingsproces. De wereld wordt
overspoeld met holle marketingboodschappen waarvoor mensen tegenwoordig geen aandacht
hebben; om de jeugd en beleidsmakers echt met elkaar te verbinden, hebben ze daarom een
georganiseerde ruimte nodig om dialoog te creëren, vragen te stellen en echt naar elkaar te
luisteren.
2. Een gediversifieerd jeugdpubliek betrekken bij het initiatief; het moet een scala aan verschillende
leeftijden en achtergronden vertegenwoordigen. Lokale netwerken kunnen geweldige gidsen zijn
om jeugdgroepen te lokaliseren en te inspireren door een breder begrip te bieden van de invloed
van mobiliteitsplanning op hun dagelijks leven en hoe zij bij het proces betrokken kunnen zijn.
3. De betrokkenheid moet ernstig aangepakt worden, en niet alleen om te kunnen zeggen dat het
gedaan is, maar om een echt waardevolle en constructieve bijdrage te leveren in het
mobiliteitsplanningsproces. Hoe diverser het scala is van deelnemers in de gemeenschap, hoe
beter het perspectief dat de stad heeft voor het maken van een succesvol plan dat de
duurzaamheid en kwaliteit van leven voor mensen verbetert.
4. Het belang van en het verband tussen toegankelijkheid van vervoer, kansen en belemmeringen
voor jongeren, moeten erkend worden. Kosten en baten hebben invloed op de mogelijkheden
voor persoonlijke ontwikkeling, wat altijd belangrijk is, zeker voor degenen die net hun weg in het
leven vinden.
5. Jongeren zullen meer geneigd zijn om de ontwikkeling van duurzame vervoersopties voor de
toekomst te steunen. Ze hebben minder vaste gewoonten en velen van ons zijn begonnen met
actief transport. Het is voor iedereen beter om dit te bevestigen en te ondersteunen als een
aanhoudende praktijk in het leven. Rechtstreekse inzichten vanuit het perspectief van jongeren
kunnen anderen in de gemeenschap beïnvloeden en een sleutelfactor zijn bij het creëren van
gebruiksvriendelijke netwerken en het succes van duurzame mobiliteitsinitiatieven.
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3) Plaatsen
De EUROPESEMOBILITEITSWEEK wil oplossingen onder de aandacht brengen die
vervoersknooppunten veranderen in plaatsen die bezoekers en gebruikers uitnodigen om te wandelen,
rond te hangen en elkaar te ontmoeten. Het campagnesecretariaat besloot voor deze categorie beste
praktijkvoorbeelden te selecteren, die omder meer betrekking hebben op de fysieke transformatie van
plaatsen, straten, buurten en steden tot een meer leefbare en milieuvriendelijke plek. Verder zijn
onderwerpen als parkeerbeleid in binnensteden essentieel in dit hoofdstuk, aangezien de inspanningen
van verschillende steden in Europa succesvol waren in het vrijmaken van stoepen en stedelijke ruimte.
Plaatsen kunnen daardoor 'betere verbindingen' creëren tussen mensen, het leefmilieu en
mobiliteitsmogelijkheden.

3a) Herstructurering van de ruimte
In de afgelopen tijd werd een toename vastgesteld van het aantal mensen die thuis zijn, hun eigen
gemeenschap verkennen en lokaal winkelen. Deze tragere verplaatsingen en de tijd doorgebracht in
lokale gemeenschappen hebben geleid tot grote vooruitgang in de toewijzing van openbare ruimte. Zodra
mensen regelmatig in hun eigen buurt gaan wandelen, wordt het makkelijker om ze te betrekken bij
duurzame verbeteringen.

Ontmoetingsplekken creëren in Malmö, Zweden
Malmö heeft het initiatief genomen om parkeerplaatsen te vervangen door kant-en-klaar meubilair, zodat
gemeenschappen de straten kunnen heroveren en er in een langzamer tempo van kunnen genieten31.
Deze plekken zijn met de betrokkenheid en inbreng van bewoners in de hele stad gecreëerd. Het concept
biedt kant-en-klare 'meubelmodules' (tafels, stoelen, planten, enz.) die geschikt zijn voor gebruik in open
lucht en naargelang het opzet, op verschillende manieren kunnen worden geconfigureerd en herschikt.
Het totaalconcept is om een parkeer-'ruimte' te vervangen door een ontmoetings-'plek' voor mensen. Dit
nieuwe meubilair kan de straat aanzienlijk veranderen, van een gebruiksgoed naar een
ontmoetingsplaats voor buren. Straatmeubilair kan de kans vergroten om buren tegen te komen en te
ontmoeten, terwijl het de verkeersstroom verandert en veiligere gebieden creëert voor bewoners en
kinderen om van de stad te genieten buiten parken, in een meer residentiële, commerciële en stedelijke
omgeving.
De gemeenschap deel laten uitmaken van de herinrichting van de ruimte in haar eigen buurt is een
uitstekende manier om 'betere verbindingen' in te voeren, door thuis te beginnen. Het creëren van ruimte
voor voetgangers, fietsen en gezelligheid net buiten de woning van mensen of voor de plaatselijke winkel,
in plaats van op een verre locatie, normaliseert duurzaam vervoer en steden vanaf het moment dat
mensen de deur uitgaan.
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Verkeersremmers in Bytom, Polen
Iedereen kent minstens één straat in zijn woonplaats waar automobilisten de snelheidslimiet
overschrijden, of die niet bijzonder veilig is voor voetgangers of fietsers. De redenen voor dergelijke
straten kunnen talrijk zijn, zoals de ligging tussen twee hoofdwegen, het ontbreken van
snelheidscamera's en handhavingsmaatregelen, of simpelweg een stedenbouwkundig ontwerp dat
indruist tegen actieve mobiliteit. De inwoners van Bytom, een Poolse stad in de buurt van Katowice,
kregen te maken met dergelijke bedreigingen in de 'Miarkistraat', aangezien automobilisten er met
snelheden van 100 km/u en hoger door de straat raasden.
Er waren goedkope oplossingen nodig, aangezien slechts € 15.000 beschikbaar was voor eventuele
herstructureringsmaatregelen. Hoewel activisten voor actieve mobiliteitsopties de term 'verf is geen
infrastructuur' bedachten, was het de enige optie voor de groep mensen die op zoek was naar een
haalbare oplossing om het doorgaand verkeer en de daarmee samenhangende geluidsoverlast en
vervuiling te verminderen. Het schilderen van een ononderbroken tweerichtingsfietspad, evenals
verschillende oversteekplaatsen voor voetgangers en nieuwe parkeerplaatsen op straat hielpen de
rijbaan smaller te maken. Deze maatregel, in combinatie met een gebogen weginrichting, zorgde voor
meer rust in het verkeer.
Het resultaat was een verlaging van de gemiddelde verkeerssnelheid met meer dan 20 km/u dankzij een
paar borden en een paar liter verf. Verder is het autoverkeer er met meer dan 30% verminderd, wat de
lokale emissies en geluidsoverlast voor de bewoners aanzienlijk vermindert. De actiegroep heeft er alle
vertrouwen in dat dit effectieve en goedkope beste praktijkvoorbeeld in andere delen van de Poolse stad
zal worden overgenomen32.

Fysieke barrières creëren voor een autovrij centrum in Salzburg, Oostenrijk
Een autoluwe binnenstad, waar mensen heerlijk kunnen flaneren en frisse lucht kunnen inademen, is
voor velen van ons een droom. Salzburg besloot deze droom waar te maken. Naast het verminderen van
de last van personenauto's voor de bewoners, verbeterde de verandering ook de beleving van duizenden
toeristen die dagelijks goed zijn voor 170.000 overnachtingen in de geboorteplaats van Mozart.
Dankzij zijn gunstige ligging in een vallei langs de Salzachrivier is het centrum van de vierde grootste
stad van Oostenrijk relatief compact. Er zijn strenge maatregelen genomen door het plaatsen van fysieke
wegversperringen met intrekbare bolders die de toegang tot het stadscentrum blokkeren. Deze fysieke
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toegangsregeling voorziet vrijstellingen voor hulpverleningsvoertuigen, zoals politieauto's of
brandweerkorpsen, maar ook voor bestelauto's naar winkels in het centrum. Desalniettemin zijn
leveringen beperkt tot 6:00-11:00 van maandag tot zaterdag, en mag geen bezorging plaatsvinden op
zondag33. Salzburg heeft daarnaast vrijstellingen ingevoerd voor inwoners van de binnenstad en
vergunningen om met een voertuig tot de woning te rijden.

Deze strikte fysieke maatregelen zijn ingebed in een grotere parkeerstrategie, die is vastgelegd in het
overkoepelende 'Salzburg.Mobil 2025-plan'34, dat in 2016 is gelanceerd. Een centraal onderdeel was een
goed opgezet park & ride-systeem dat meer dan 4.000 parkeerplaatsen35 biedt op belangrijke locaties
aan de rand van de stad, zoals het vliegveld, de beursterreinen en een designeroutlet. Daarnaast werden
de parkeermogelijkheden langs de stoep in de buurten rond de historische binnenstad beperkt. De
maximale parkeertijd in deze zones is drie uur met parkeermeters. In het weekend en in de buitenwijken
blijft het parkeren langs de stoep gratis, maar de maximale duur van drie uur is een constante. Over het
algemeen vermindert de combinatie van het boldersysteem, park & ride-aanbiedingen en reglementen
voor parkeren langs de stoep, de last voor toeristen en forenzen, ook omdat auto's worden geweerd uit
het historische stadscentrum.

3b) Vergroening van steden
Het vergroenen van steden kan verschillende voordelen bieden, zoals het compenseren van emissies
met bomen, wat kan leiden tot een verlaging van de gemiddelde temperatuur in steden met ongeveer
1°C36. Dankzij de schaduw van bomen kan de oppervlaktetemperatuur tijdens hete zomers worden
verlaagd met 8 tot 12°C in Centraal-Europa en tot 4°C in Zuid-Europa37. Stedelijke vergroening kan ook
de biodiversiteit in steden bevorderen, zoals blijkt in Utrecht, waar het stadsbestuur besloot het dak van
meer dan 300 bushaltes geschikt te maken voor planten die vlinders, bijen en hommels aantrekken. Deze
maatregel, die zeker 15-20 jaar zal gelden, zal de biodiversiteit van de stad helpen vergroten. Over het
algemeen dragen de stad of de belastingbetalers geen kosten, aangezien de onderhoudskosten worden
gedekt door de inkomsten van advertenties die op de lokale bushaltes worden getoond 38.
Daarnaast heeft Parijs de intentie om, zoals vermeld in de thematische richtlijnen van vorig jaar, 170.000
bomen te planten tegen 202639. Dergelijke inspanningen vinden plaats in heel Europa en worden
gehonoreerd door het initiatief 'Prijs voor de Groene Hoofdstad van Europa' 40 van de Europese
Commissie. Deze titel, die al meer dan tien jaar jaarlijks wordt toegekend, erkent en beloont lokale
inspanningen om het milieu en daarmee de economie en de leefbaarheid in steden te verbeteren.
Daarom worden in de volgende paragrafen twee winnaars van de 'Prijs voor de Groene Hoofdstad van
Europa' van voorgaande jaren voorgesteld: Essen en Ljubljana.
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Van dor industrieterrein tot natuurgebied – een transformatie van het Ruhrgebied
Het Ruhrgebied was ooit het industriële hart van de (West-)Duitse economie en wordt vaak afgeschilderd
als een stereotiepe kale woestenij met een woud van vervuilende industriële schoorstenen. Deze kunnen
worden beschouwd als stereotypen uit het verleden. Sinds het verval van de kolenmijnen in de jaren
zestig zijn investeringen en strategische plannen gemaakt om het gebied, waar meer dan vijf miljoen
mensen wonen, te herstructureren41. Deze zogenaamde 'Strukturwandel' (structurele verandering) heeft
zowel betrekking op het scheppen van werkgelegenheid voor voormalige mijnwerkers en hun gezinnen
als op het herstel van de natuur van het land.
Een van deze belangrijkste inspanningen was het herstel in de natuurlijke staat van de twee belangrijke
rivieren die Essen doorkruisen: de Emscher en de Ruhr, die zijn naam aan het hele gebied geeft. Terwijl
beide rivieren in de jaren negentig als een bedreiging voor de volksgezondheid werden beschouwd, heeft
sedertdien een belangrijke transformatie plaatsgevonden. Dankzij een intensieve samenwerking tussen
steden en gemeenten langs de Emscher is langs de rivieroevers zo'n 150 km aan fietspaden aangelegd.
In het hele gebied van Essen zijn meer dan drie miljoen bomen geplant, zijn 73 bus- en treinlijnen
aangelegd en zijn groene zones nu goed voor 53% van de stadsopervlakte. Bovendien werd een
aanzienlijk aantal rivieroevers gesaneerd. Deze en andere inspanningen resulteerden in een langzame
terugkeer van vogels en vissen en leidden in 2017 tot de opheffing van een 40-jarig zwemverbod voor
het Ruhrgebied. Hoewel deze inspanningen arbeidsintensief zijn en aanzienlijke investeringen en
samenwerking tussen een groot aantal gemeenten hebben vereist, is het belangrijk om het rolmodeleffect
te benadrukken dat deze succesvolle transformatie kan hebben voor andere Europese gemeenten.
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Verbeterde voetgangerszones in Ljubljana, Slovenië
De Sloveense hoofdstad Ljubljana werd vorig jaar vermeld in de thematische richtlijnen42, vanwege de
belangrijke overgang van een stad voor auto's en andere gemotoriseerde voertuigen naar een
voetgangersgebied ter grootte van 140 voetbalvelden. Ljubljana is zonder twijfel al een zeer groene stad,
aangezien 46% van het stadsgebied bestaat uit inheemse bossen.
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In 2007 heeft een belangrijke groep belanghebbenden, waaronder het stadsbestuur, verschillende
instellingen en openbare bedrijven, de 'Visie Ljubljana 2025' gecreëerd. Deze collectieve organisatie
stelde een meerjarenplan op met meer dan 100 individuele projecten, variërend van
infrastructuurverbeteringen voor actieve mobiliteit tot culturele activiteiten en de verfraaiing van pleinen.
Naast de bestaande parken van de stad, waarvan sommige al meer dan 100 jaar oud zijn, zijn er nieuwe
parken aangelegd.
Vervallen industrieterreinen werden omgevormd tot nieuwe parken die de hoeveelheid groen vergrootten
met 80 hectare, ofwel meer dan 110 voetbalvelden. Deze groene ruimten omvatten ook recreatieve
activiteiten zoals een kleine dierenboerderij, kinderspeelplaatsen, wandelpaden en ruimte om te fietsen43.

3c) Fietsstrategieën
Fietsen spelen een integrale rol in duurzame mobiliteitstransities en zijn tevens belangrijk voor de
leefbaarheid van steden en de gezondheid van hun inwoners. Naast het toewijzen van ruimte en
infrastructuur voor de daadwerkelijke verplaatsingen, is het essentieel om ook te zorgen voor het gemak
van voldoende fietsparkeervoorzieningen op overgangspunten met andere vervoerswijzen en om het
fietsgebruik in steden te verhogen. Om van A naar B te komen zijn betere verbindingen nodig om een
eenvoudige overgang tussen openbaar vervoer en fiets te bewerkstelligen. Het bieden van voldoende
veilige parkeerplaatsen is een belangrijk element om rekening mee te houden in een fietsstrategie.

Moderne fietsenstalling in Utrecht, Nederland
Nederland blijft de maatstaf voor fietsinfrastructuur, met name fietsenstallingen. Het onlangs
gerenoveerde treinstation van Utrecht is geherstructureerd tot wat momenteel de grootste fietsenstalling
ter wereld is, met 12.500 plaatsen voor fietsen. Het systeem draait vooral om gemak, dat is wat mensen
het meest nodig hebben voor fietsverbindingen.
Het station stelt gebruikers in staat om direct naar binnen te fietsen, waarbij ze kunnen kiezen uit drie
parkeerniveaus, die toegang bieden tot het spoor, de winkels en de buurt. De beschikbaarheid van
parkeerplaatsen wordt aangegeven op schermen aan het einde van de rijen, live bijgewerkt, en de
parkeerplaatsen op twee niveaus bieden beschermende houders en heftoestellen met gasveren.
Parkeren is 24 uur gratis. Inchecken en uitchecken is geïntegreerd in de OV-kaart, samen met toegang
tot 1.000 deelfietsen in het gebouw. Herstellingsdiensten zijn beschikbaar en het gebouw wordt bewaakt.
Ook
is
er
voldoende
ruimte
voor
grotere
fietsen,
zoals
bakfietsen.
De holistische benadering van het gebouw maakt naadloos fietsen mogelijk, van stad naar fietsenstalling,
van trein naar huis. Materialen zoals steen en glas zijn in het ontwerp verwerkt om de buitenomgeving te
reflecteren en het gebruik van natuurlijk licht wordt geoptimaliseerd. Het vermijden van doodlopende
paden verbetert de doorstroming en functionaliteit en draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid, en een
over het algemeen prettige ervaring44.
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Geautomatiseerde parkeertoren in Třinec, Tsjechië
Onze jaarlijkse thematische richtlijnen streven altijd naar evenwichtig in het delen van goede
praktijkvoorbeelden uit grotere en kleinere steden. De Tsjechische stad Třinec met zijn 35.000 inwoners
is een mooi voorbeeld voor kleinere steden met grote ambities om duurzaamheid te stimuleren.
Gebruikmakend van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU heeft de stad een
geautomatiseerde parkeertoren gecreëerd die plaats biedt aan 118 fietsen.
Deze nieuwe structuur werd gebouwd in de buurt van het belangrijkste vervoersstation van de stad, dat
in het kader van hetzelfde initiatief werd verplaatst naar het centrum van Třinec. Deze inspanningen
hebben de bereikbaarheid vergroot en de actieve mobiliteit van de inwoners en bezoekers gestimuleerd.
Met een druk op de knop worden fietsen opgehaald en naar een veilige parkeerplaats gebracht om ze
later weer op te halen, met het gemak van het scannen van een bon.
Door de maatregel is het fietsgebruik toegenomen en is het voor reizigers gemakkelijker geworden om
hun auto achter te laten, naar de toren te fietsen en met de trein door te reizen naar hun verdere
bestemming. Met de nieuwe infrastructuur richt de administratie zich nu op het stimuleren van actieve
mobiliteit, niet alleen voor recreatie, maar ook voor dagelijks gebruik.
Overal in de stad zijn fietspaden en -rekken toegevoegd, evenals verschillende gereedschappen en
voorzieningen voor onderhoud, herstelling en opladen van e-fietsen45.

© Ministerie van Regionale Ontwikkeling / Antonin Kapraň

Integratie van fietsparkings in het regionale netwerk in Île-de-France, Frankrijk
De Franse regio Île-de-France die rond Parijs gelegen is, werkt aan het verhogen van het modale aandeel
van de fiets van 2% naar 6% en investeert in fietsparkeervoorzieningen die gekoppeld zijn aan het
openbaar vervoer.
Met een zeer geavanceerd openbaar vervoersysteem als basis (515 stations) is het hun doel om in 2030
140.000 extra fietsparkeerplaatsen te creëren. Het besturen van een regio met twaalf miljoen inwoners
die 9,4 miljoen ritten per dag maken op meer dan 1850 km aan lijnen, is geen geringe opdracht. De
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algemene doelstellingen van het initiatief zijn onder meer het vereenvoudigen van abonnementen voor
verschillende vervoersbedrijven en gratis gebruik voor mensen met een jaarlijkse vervoerspas.
Het project werkt parallel aan de ontwikkeling van nationaal beleid, dat vereist dat fietsenstallingen in
stations worden voorzien, en ligt in lijn met de ontwikkeling van het regionaal expresnetwerk (Réseau
Express Régional), waardoor voorzieningen en fietsplanning vanaf het begin in het ontwerp kunnen
worden geïntegreerd. Met het opnemen van fietssubsidies en plannen voor een systeem om elektrische
fietsen voor een lange termijn te verhuren, is het de bedoeling om fietsen tot 10-15 km buiten Parijs
mogelijk te maken. Gezien vanuit het perspectief van een holistisch netwerk, is het de bedoeling om korte
fietstochten een handig en gestructureerd onderdeel te maken van lokale verplaatsingen, evenals
verplaatsingen in de hele regio46.
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4) Pakketten
De transportsector is verantwoordelijk voor 30% van de totale CO2-uitstoot in Europa. Een van de meest
effectieve manieren om de uitstoot te beperken, is het aantal ritten en bezorgpogingen te verminderen.
Hoe minder ritten een voertuig moet maken om een pakket af te leveren, hoe lager de uitstoot zal zijn.
Elke terugzending zorgt voor extra transporttijd, voertuiggebruik en brandstofverbruik. Klanten moeten
worden geïnformeerd door middel van duidelijke productbeschrijvingen, om verstandig te kiezen en zich
bewust te zijn van de impact van hun beslissingen, om de kans op terugzending te verkleinen, en de
lokale verkeersstroom en de impact op het milieu te verminderen. De duurzaamheid van bezorgdiensten
kan ook worden vergroot door gebruik te maken van vervoersmodi zoals elektrische voertuigen en
bakfietsen, die vaak uitblinken in gemak en efficiëntie, ideaal voor thuisleveringen.

4a) Levering van goederen in steden
Bestellen via internet is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Sinds de COVID-19-pandemie zijn
online bestellingen enorm toegenomen, omdat mensen vanwege de lockdown niet konden gaan winkelen
of uit voorzorg minder naar fysieke winkels gingen om besmetting te voorkomen. Ongeveer 40% van de
mensen in Europa woont momenteel in stedelijke gebieden47. Efficiënte en schone levering van goederen
in steeds groter wordende stedelijke gebieden wordt steeds gebruikelijker. Een van de redenen hiervoor
is de grotere inspanning van stadsbesturen om de impact van vervuiling door vrachtwagens te
verminderen, door middel van maatregelen zoals reglementen voor toegang van voertuigen tot de stad.
Bovendien kiezen mensen ervoor om frequenter online goederen te kopen, vaak zonder rekening te
houden met de impact die hun aankopen kunnen hebben op de toeleveringsketen en de stedelijke
mobiliteit.
Gelukkig bestaan er veel alternatieven voor voertuigen met verbrandingsmotor, zoals bakfietsen, die
zelfs efficiënter kunnen zijn dan bestelwagens. Zoals aangetoond in een recente studie48 uit Londen blijkt
dat elektrische bakfietsen in stadscentra goederen tot 60% sneller kunnen leveren dan bestelwagens.
Zowel de snelheid als de efficiëntie van elektrische bakfietsen zijn hoger dan die van bestelauto's,
aangezien fietsen een hogere gemiddelde snelheid haalden en in dit voorbeeld tot wel tien pakketten per
uur konden afleveren, tegenover zes met bestelauto's.
Daarom is de bakfiets een geweldig hulpmiddel voor bedrijven om hun voertuigenpark koolstofarm te
maken, omdat het effectief blijk geeft van een engagement om klimaatverandering aan te pakken, indien
het gepaard gaat met een duurzaam beleid in de voorgaande stappen van de toeleveringsketen. De
hedendaagse consument maakt zich steeds meer zorgen over duurzaamheid en bakfietsen zijn een
eenvoudige en zichtbare manier om te communiceren over inspanningen om milieuvriendelijker te zijn.
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Planningssoftware voor het coördineren van leveringen in Groningen, Nederland
Een perfect voorbeeld van het gebruik van bakfietsen om de levering van goederen te verbeteren, is te
zien in de Nederlandse stad Groningen. Groningen heeft zich altijd onderscheiden door zijn activisme
voor ecologische duurzaamheid en won in 2014 een jaarlijkse duurzaamheidsonderscheiding, toen de
stad werd uitgeroepen tot het meest duurzame mobiliteitslandschap van alle gemeenten in Nederland.
Daarnaast streeft de stad tegen 2025 naar nul-emissies op het gebied van goederenlevering door
deelname aan verschillende door de EU gefinancierde projecten, zoals SURFLOGH49 en ULaaDs50.
Dankzij dit project kon de stad zijn logistieke structuur verbeteren door verplaatsingen te coördineren met
behulp van nieuwe en efficiënte routeplanningssoftware, en door leveringen om te leiden via een nieuw
logistiek knooppunt dichter bij het centrum. Bovendien worden pakketten vervoerd met emissievrije
elektrische bakfietsen, die het stadsverkeer kunnen omzeilen door een speciaal fietspad te gebruiken.
Steden over de hele wereld kunnen niet langer verder gaan met de toewijzing van een enorm aandeel
stedelijke ruimte aan auto's en bedrijfsvoertuigen, wanneer deze ruimte ook kan worden gebruikt om het
groeiende aantal inwoners te huisvesten en duurzame stedelijke mobiliteit aan te moedigen51.

Herstructurering van stedelijke bezorging in Barcelona, Spanje
Barcelona levert een aanzienlijke inspanning om de levering van goederen te bevorderen met behulp
van een methode met een lage impact. Het doel is om het gebruik van elektrische fietsen en kleine
bestelwagens te stimuleren voor leveringen in gebieden met weinig verkeer, om de milieu-impact van
stedelijk vrachtvervoer te verminderen.
Klimaatneutraliteit is een essentieel doel van de op een na grootste stad van Spanje. Zo wil Barcelona
microhubs installeren voor duurzame stedelijke mobiliteitsoplossingen in het stedelijke gebied.
Momenteel zijn er twee microhubs in gebruik, terwijl andere in aanbouw zijn. Volgens andere
gemeentelijke bronnen hebben sommige wijken hun toekomstige locaties al gekozen. De huidige
subsidieregeling van Barcelona om de aankoop van elektrische bakfietsen te bevorderen en om de
oprichting van 'microhubs' door gemeenten te subsidiëren, zal worden uitgebreid tot het grootstedelijke
gebied van Barcelona.
Deze subsidies zullen worden toegekend als erkenning voor steden in het grootstedelijke gebied van
Barcelona met lage-emissiezones. Samenwerking tussen overheidsinstanties en particuliere
belanghebbenden is van het grootste belang voor een succesvolle implementatie om de duurzaamheid
te verbeteren. Steden kunnen particuliere initiatieven aanmoedigen door financiële steun voor
mobiliteitsprojecten.
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4b) Reglementen voor toegang van voertuigen tot de stad (UVAR's) en lageemissiezones (LEZ)
Reglementen voor toegang van voertuigen tot de stad (UVAR's) en lage-emissiezones (LEZ) zijn
maatregelen die worden genomen om de luchtkwaliteit van een stedelijk gebied te verbeteren, en op die
manier een positieve impact te hebben op de gezondheid en de levensverwachting van de bewoners.
Bovendien helpt het reglementeren van de toegang van specifieke voertuigen om het verkeer binnen
aangewezen gebieden te verminderen, waardoor actieve mobiliteitsmodi kunnen profiteren van de
stedelijke ruimte met minder risico van voertuigen. Sinds de implementatie van deze strategieën zijn veel
gebieden herontwikkeld om een grotere mobiliteit voor voetgangers, fietsers en andere kwetsbare
weggebruikers mogelijk te maken. Bijkomend positief effect van UVAR's en LEZ is de vermindering van
de geluidsoverlast, wat zorgt voor minder stress en angst veroorzaakt door verkeerslawaai.

UVAR-uitbreiding in Parma
De Italiaanse stad Parma ligt in de regio Emilia Romagna, in het midden van de Povlakte. Parma heeft
problemen met een zeer slechte luchtkwaliteit. Dankzij zijn deelname aan het door de EU gefinancierde
Dynaxibility4CE52-project heeft Parma een belangrijke stap gezet in de richting van het reglementeren
van de toegang en het verkeer van personenauto's in de stad en de omliggende gebieden.
De eerste stap in de totstandkoming of de intensivering van een UVAR is het documenteren van de reeds
in de stad begonnen uitvoering en de vigerende stedenbouwkundige plannen. In 2021 lanceerde de stad
Parma het project 'Groene zone', een belangrijke stap op weg naar een duurzamere toekomst. De
Groene zone is een gebied met lage milieuvervuiling, dat grenst aan de belangrijkste ringwegen van de
stad. Sedert mei 2022 zijn de reeds van kracht zijnde verkeerscirculatiemaatregelen van de afgelopen
winter geïntensiveerd, zoals vooropgesteld in een gewestelijk plan om luchtverontreiniging aan te
pakken53. Bovendien wordt de toegang tot het stadscentrum groener: het gebied binnen de perimeter
van de lanen van Parma moet steeds voetgangers- en fietsvriendelijker worden. Het centrale historische
centrum wordt de 'Blauwe zone' genoemd en omvat een LEZ en milieu-eilanden met speciale
voorschriften voor doorvoer en parkeren. Elektrische of hybride auto's hebben toegang tot het gebied en
mogen er parkeren.

5) Planning en beleid
Het volgende hoofdstuk, 'Planning en beleid', richt zich op de transformatie van binnensteden naar
groenere, meer diverse en inclusieve plekken waar verschillende vervoerswijzen veilig en efficiënt naast
elkaar kunnen bestaan. Stedenbouw en infrastructuurontwikkeling zijn nauw met elkaar verweven.
Ruimtevereisten en de verdeling van infrastructuur en netwerken beïnvloeden de inrichting van stedelijke
gebieden.
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Infrastructuurontwikkeling brengt verschillende uitdagingen met zich mee: het creëert verbindingen maar
vormt tegelijkertijd nieuwe ongewenste fysieke obstakels die lokale gemeenschappen negatief kunnen
beïnvloeden. Duurzame vervoersinfrastructuur moet daarom gericht zijn op het vermijden, minimaliseren
en compenseren van negatieve effecten op mensen, gemeenschappen en ecosystemen, wanneer ze
moet worden uitgebreid om aan de groeiende vraag van stedelijke gebruikers te voldoen. Duurzaam
vervoer en duurzame stadsontwikkeling zijn met elkaar verbonden bij het normaliseren van
milieuvriendelijkere praktijken. Een van de grote uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd, is
ervoor te zorgen dat infrastructuur en mobiliteit volledig duurzaam zijn vanuit alle gezichtspunten:
economisch, sociaal en ecologisch. Het bouwen van duurzame infrastructuur betekent het ontwikkelen
van een dienstenondersteuningssysteem dat in harmonie is met het leefmilieu en tegemoet komt aan de
behoeften van de mensen.

5a) Infrastructuurplanning
In het tijdperk van ecologische transitie moeten alle sectoren die betrokken zijn bij de toeleveringsketen
en het personen- en goederenvervoer investeren in verduurzaming en het ontwikkelen van 'slimme'
infrastructuur. Om de uitdagingen van de klimaatcrisis het hoofd te bieden, moet de komende jaren een
groot bedrag aan overheidsinvesteringen worden gefinancierd om de ambitieuze mobiliteitsplannen en
'duurzame stedelijke mobiliteitsplannen' van Europese steden uit te voeren. De ontwikkeling van
duurzame infrastructuur moet nieuwe vaardigheden omarmen op het gebied van digitalisering,
werkwijzen en samenwerking met de private sector.

Het belang van duurzame infrastructuurinvesteringen in Praag, Tsjechië
Om een duurzaam en toegankelijk vervoersnetwerk te creëren dat gericht is op het verbeteren van de
mobiliteit van mensen en goederen, is de Tsjechische hoofdstad Praag van plan 14 miljoen euro te
investeren in de aanleg van fietspaden en andere fietsgerelateerde infrastructuur. Tegelijkertijd zijn er
investeringen voorzien om studies en projecten te financieren die duurzame mobiliteit in de stad zullen
bevorderen.
Aangezien de vraag naar actieve mobiliteit in Praag en in heel Europa voortdurend groeit, is
fietsinfrastructuur een geweldige investering om deze ontwikkeling te ondersteunen. De initiële start van
de infrastructuurontwikkeling begon met een onderzoek naar de behoeften van fietsers, om te beoordelen
welke gebieden het meest geschikt zijn voor de aanleg van fietspaden, fietsenstallingen en
herstellingsvoorzieningen. Een ander belangrijk punt was de samenwerking tussen overheidsinstanties
en lokale scholen om te peilen naar hun behoeften, aangezien de stad fietsen naar school ondersteunt
door de aanleg van fietsenstallingen in de buurt van schoolgebouwen te financieren.
Door rekening te houden met het groeiend aantal fietsers, profiteert Praag van de aanleg van
fietsinfrastructuur: minder luchtvervuiling, minder lawaai, gezondere mensen en een betere conditie.

Ombouw van een parkeergarage tot een stedelijk consolidatiecentrum in Madrid, Spanje
In een stad als Madrid met bijna 3,5 miljoen inwoners speelt stedelijke logistiek een cruciale rol in het
functioneren van de stad. Volgens officiële documenten van het gemeentebestuur van Madrid
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vertegenwoordigt de goederendistributie in de stad 10% van de stedelijke vloot, 20% van de files tijdens
spitsuren en 30% van de luchtvervuiling. Zo werd een strategie ontwikkeld om deze uitdaging aan te
pakken door de oprichting van een stedelijk consolidatiecentrum (UCC) in de parkeergarage Plaza
Mayor. Het UCC is een concept om de impact van goederendistributie te verminderen en is gelegen in
het historische centrum van de stad. Dankzij dit nieuwe concept kan het UCC goederen verdelen naar
ongeveer 150.000 inwoners en zowel business-to-customer als business-to-business diensten
aanbieden binnen de lage-emissiezone van Madrid. Dit wordt bereikt door een oude parkeergarage om
te vormen tot een mobiliteitsknooppunt dat wordt uitgerust met elektrische voertuigen, waaronder
bakfietsen en aanvullende oplossingen voor goederenvervoer.
Grotere bestelwagens/vrachtwagens zullen de goederen op rustige tijden, zoals 's morgens vroeg, naar
de parkeerplaats van Plaza Mayor brengen. Daar worden ze gesorteerd en gegroepeerd in lichte
voertuigen om door te gaan met de leveringen. Dit voorbeeld laat zien hoe de ecologische transitie
gepaard moet gaan met de ontwikkeling van nieuwe structuren die een duurzaam mobiliteitssysteem
bevorderen.

5b) SUMP's
Een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan (SUMP) is een strategisch en visionair langetermijnplan dat tot
doel heeft de stedelijke passagiers- en goederenmobiliteit in steden te verbeteren door middel van een
reeks beleidsmaatregelen en implementaties. Bovendien hebben de interventies die in de SUMP's
worden geschetst, als algemeen doel het autoverkeer te verminderen en de algemene levenskwaliteit te
verbeteren. Dit wordt bereikt door in te zetten op mobiliteit maar ook op andere domeinen zoals de
herinrichting van de stedelijke ruimte en het creëren van voetgangerszones in wijken. De belangrijkste
doelstellingen zijn onder meer de vermindering van de milieu-impact van steden door de optimalisatie
van stedelijke gebieden, verbetering van de verkeersveiligheid, beveiliging en efficiëntie van
mobiliteitssystemen, de inclusie van alle weggebruikers en bescherming van kwetsbare categorieën
weggebruikers zoals kinderen, mensen met een handicap, en fietsers.
De Europese Commissie bevordert de invoering van SUMP's door uitgebreide informatie en richtlijnen te
verstrekken en door alle Europese steden die zijn geclassificeerd als stedelijke knooppunten in het transEuropees vervoersnetwerk (TEN-T) aan te moedigen om een SUMP te ontwikkelen. Gemeenten leveren
dan ook de belangrijkste bijdrage aan de totstandkoming van een duurzaam mobiliteitsplan. Nationale
en regionale overheden worden echter aangemoedigd om een sleutelrol te spelen bij het creëren van
nationale steunkaders om steden en regio's gedurende het hele proces sterker te maken.
Het SUMP-kader is verdeeld in vier fasen, die verder zijn onderverdeeld in meerdere activiteiten. Elk van
de vier fasen begint en eindigt met een tussendoel, dat overeenkomt met een beslissing of een resultaat
dat nodig is om naar de volgende fase te gaan. Desalniettemin moeten alle mijlpalen en activiteiten
worden beschouwd als onderdeel van een continue planningscyclus die gedurende het hele proces
voortdurend verbetert.
Meer algemene informatie over SUMP's is beschikbaar in de SUMP-sectie van het ELTIS-platform54.
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Aanzienlijke veranderingen in Brussel dankzij SUMP's
Een SUMP moet beantwoorden aan de specifieke mobiliteitsbehoeften van mensen en bedrijven. De
SUMP-onderscheiding werd door de Europese Commissie in het leven geroepen als waardering voor de
steden of lokale overheden die het best zijn geslaagd in specifieke aspecten van planning die verband
houden met het jaarlijkse thema. De toekenningsprocedure werd beheerd door het consortium dat
verantwoordelijk is voor de EUROPESEMOBILITEITSWEEK.
Brussel won de 5e en 8e SUMP-onderscheidingen door een goed voorbeeld te geven over de wijze
waarop de behoeften van mensen en goederen kunnen worden geïntegreerd en de levenskwaliteit kan
worden verbeterd. De Belgische hoofdstad staat bekend als een van de grootste voetgangerszones van
Europa, waardoor mensen kunnen genieten van het grootste deel van het stadscentrum zonder bang te
hoeven zijn voor personenauto's. Daarnaast geldt er voor de meeste straten in de stad een
maximumsnelheid van 30 km/u, wat ongevallen helpt te voorkomen en de veiligheid voor alle
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weggebruikers vergroot. De 30 km/u-limiet heeft het aantal verkeersdoden teruggebracht tot 30
slachtoffers per jaar, tegenover een gemiddelde van 44,2 in de afgelopen vijf jaar.
Toch was het goederenvervoersysteem een van de problemen waar de stad hard aan moest werken.
Om dit probleem aan te pakken, heeft Brussel een stedelijk mobiliteitsplan voor goederenvervoer
goedgekeurd, dat gebaseerd is op drie richtlijnen:
1) Het vergemakkelijken van verplaatsingen om de impact op de openbare ruimte te minimaliseren
en de werkdruk voor koeriers te verlichten
2) Het goederenleveringssysteem vergemakkelijken
3) De pakketcapaciteit van bestelwagens maximaliseren door te proberen 'zo weinig mogelijk lucht'
mee te vervoeren
Daarnaast beoogt het plan te investeren in emissiearme of emissievrije bestelwagens en de
herontwikkeling van laadzones voor goederen in sommige wijken55.

De laatste winnaar van de SUMP-onderscheiding is Tampere, Finland
Tampere, de op twee na grootste stad van Finland, won de SUMP-onderscheiding van 2021. Omdat
gezondheid centraal stond bij de onderscheiding van vorig jaar, had Tampere uitstekende redenen om
de onafhankelijke jury te overtuigen. De stad, die ongeveer 250.000 inwoners huisvest, wil het fysieke
en mentale welzijn van zijn bewoners een boost geven met specifieke mobiliteitscampagnes. Dit wordt
55

Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com)
27

bereikt met een speciale educatieve eenheid van het stadsbestuur van Tampere die verschillende
proefacties test, zoals actieve schoolreisjes per fiets, te voet of per scooter, zebrapadcampagnes en de
fundamentele rol van mobiliteit bij het creëren van hoogwaardige stedelijke ruimtes. Bovendien getuigt
het algemene doel om ongeveer 30% van de individuele verplaatsingen per personenauto te
verminderen, van een sterke ambitie, aangezien de inwoners van de Finse stad tijdens de lange
wintermaanden gewend zijn aan koude temperaturen en sneeuw.
Zoals vermeld, was het onderdeel 'gezondheid & milieu' van het SUMP, dat in mei 2021 werd
gepubliceerd56, een van de doorslaggevende redenen voor de onderscheiding. Alhoewel Tampere een
goede luchtkwaliteit heeft en een laag geluidsniveau in vergelijking met andere Europese steden, wordt
15% van al zijn inwoners nog steeds blootgesteld aan een verkeerslawaainiveau dat de drempel van 55
decibel overschrijdt. Het is daarom de bedoeling om 'Een harmonieuze gemeenschapsstructuur te
creëren die de stijgende druk op het stratennetwerk vermindert. Door de stedelijke structuur te verdichten,
ontstaan betere voorwaarden voor zowel functioneel openbaar vervoer, als voor fietsen en wandelen'.
Actieve mobiliteit is een andere pijler om de last van personenauto's te verminderen. Er zijn lokale
oplossingen gepland om stappen en fietsen te faciliteren door de voetpaden te verbeteren en de
mogelijkheden voor het creëren van een UVAR te onderzoeken. Tampere start over het algemeen al
vanaf een goede uitgangspositie, maar de stad heeft nog steeds een ambitieus plan om tegen het einde
van de huidige SUMP-cyclus in 2030 te voltooien.
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