De Mobiliteitsbeweging

Nieuwe
narratieven voor
mobiliteit

Tien narratieven:

2

1.

Mobiliteit als vrijheid

2.

Mobiliteit als ontmoeting

3.

Mobiliteit als beleving

4.

Mobiliteit als snelheid

5.

Mobiliteit als rechtvaardigheid

6.

Mobiliteit biedt eigenaarschap

7.

Mobiliteit als zingeving

8.

Mobiliteit als zorgzaam

9.

Mobiliteit als spel

10.

Mobiliteit als keuze

Tien nieuwe narratieven voor mobiliteit
Voorwoord
Ons mobiliteitssysteem staat onder druk. Niet alleen doordat we
tegen de grenzen van uitbreidingsmogelijkheden aanlopen, maar
ook omdat de negatieve impact van het huidige systeem op sociale- en milieuvraagstukken onhoudbaar wordt. Tel daarbij op dat
onze mobiliteit steeds vaker te maken krijgt met disruptieve mobiliteitsconcepten van -van oudsher- externe partijen en het wordt duidelijk dat er grote kennisvragen op ons af komen. De COVID-19
crisis en de plotselinge impact daarvan op ons mobiliteitsgedrag
en -systeem zijn een wake-up call dat we als samenleving continue
geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen die vragen om
nieuwe perspectieven.
Marco te Brömmelstroet, Hoogleraar Urban Mobility Futures bij de
Universiteit van Amsterdam
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De Mobiliteitsbeweging
De Mobiliteitsbeweging is een initiatief van Rijkswaterstaat, de Universiteit van Amsterdam en UUM|Unlimited Urban Management, voor de
ontwikkeling van een nieuwe kennisagenda voor mobiliteit.
In De Mobiliteitsbeweging ontwikkelen we samen lenigheid die nodig
is om op andere manieren over ons mobiliteitssysteem na te denken,
om er anders naar te kijken en uiteindelijk om anders te doen. Met een
diverse groep landelijke, regionale en lokale partijen van binnen- en
buiten het klassieke mobiliteitsdomein vormen we een groeiend netwerk
dat actief zoekt naar nieuwe manieren van denken rondom mobiliteit.

Mobiliteitssafari Utrecht

Overzicht fase 2:
In fase 2 werken we 4 werklijnen uit:
• De kennislijn: mini-onderzoekjes op basis van de kennisvragen
in dit boekje
• De praktijklijn: 4 online Meet-Ups voor verbreding en verdieping van de narratieven
• De beleidslijn: samen met de directeuren van de 5 metropoolregio’s op zoek naar beleidsvernieuwing in mobiliteit.
• De ontwerplijn: 5 onderzoeksbureaus werken aan ontwerpen
voor mobiliteit van de toekomst.
De resultaten vande verschillende werklijnen zijn te vinden op
onze website: www.mobiliteitsbeweging.nl

4

Dit boekje is de 0.5 kennisagenda voor mobiliteit van de toekomst. Het
komt voort uit fase 1 van De Mobiliteitsbeweging.
Fase 1 bestond uit vijf mobiliteitssafari’s en The Lodge. In de
mobiliteitssafari’s haalde we concrete dilemma’s en perspectieven
voor mobiliteit op. Op basis van deze inzichten zijn tien alternatieve
verhaalijnen voor mobiliteit ontwikkeld: narratieven. Tijdens The Lodge
bedachten frisdenkers van de metropoolregio’s, Rijkswaterstaat en
het Ministerie van IenW nieuwe kennis- en beleidsvragen bij nieuwe
narratieven.
In fase 2 zoeken we verbreding en verdieping van mobiliteitsvraagstukken. We zetten 4 mini-onderzoekjes uit, organiseren online Meet-Ups en
gaan in gesprek met de metropoolregio’s over beleidsvernieuwing.
Dit boekje is het tussenproduct tussen fase 1 en 2. Het is de kennisagenda 0.5.
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Tien nieuwe narratieven voor mobiliteit
Dit is een boekje over alternatieve perspectieven of verhaallijnen
voor mobiliteit: narratieven. Ons mobiliteitssysteem loopt tegen de
grenzen van uitbreiding aan. De negatieve impact op sociale- en
milieuvraagstukken wordt onhoudbaar.

Uitslag van de stemming op de meest waardevolle narratieven
tijdens the Lodge

We denken vanuit gestolde uitgangspunten, zonder die te
bevragen. Het huidige narratief is gebaseerd op een economische
gedachtegang. Mobiliteit is een disnut, (reis)tijd=geld, en zo
snel en comfortabel mogelijk van A naar B reizen. Op basis van
deze uitgangspunten werken we niet toe naar een duurzaam
mobiliteitssysteem.
Mobiliteit speelt steeds vaker een sleutelrol in een toenemend
aantal maatschappelijke vraagstukken. Dit zorgt ervoor dat het
standaard begrippenkader steeds minder toereikend is. De nieuwe narratieven bieden een alternatieve blik op mobiliteit. Door
deze andere blik ga je andere vragen stellen. Alleen met nieuwe
verhaallijnen, nieuwe manieren van kijken en nieuwe kennisvragen
kunnen we mobiliteitstransities ondersteunen.
De narratieven in dit boekje staan niet vast. Er zijn er meer te bedenken. Het draait om een continu proces van omdenken, cognitieve lenigheid. De narratieven in dit boekje komen voort uit een
groep omdenkers van mobiliteit.

De ontwikkeling van narratieven in verschillende stadiums.
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Een boekje met tien narratieven en nieuwe kennisvragen. Ter inspiratie én ter illustratie van de mogelijke uitkomsten van cognitieve
lenigheid. Samen planten we de zaadjes voor nieuwe denk, kijk en
doe-richtingen voor mobiliteit.
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1.

Mobiliteit als vrijheid

Mobiliteit geeft je vrijheid. Het stelt je in staat om op pad te gaan.
Jij kan kiezen waar je heen wil gaan en hoe je dat doet.
[afbeelding]

Kernbegrippen:
Avontuur
Ongebondenheid
Keuzemogelijkheden
Ruimte voelen

Kennisvragen:
• Wat is het ‘vrijheidsgevoel’ van mobiliteit? Wat of wie bepaalt
dat?
• In hoeverre is het vrijheidsgevoel in mobiliteit bepalend voor
ons welzijn?
• Hoe bepaalt de geografie van ons land de vrijheid van
mobiliteit?
• Is het vrijheidsgevoel eindig? Wie ervaart meer of minder
vrijheid? Waarom?
• Wat is het belang van keuzevrijheid uit meerdere
vervoersmogelijkheden?
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2.

Mobiliteit als ontmoeting

Mobiliteit zorgt voor ontmoeting, mobiliteit is sociaal. Je staat
in contact met je omgeving. Zowel tijdens je reis als op je
bestemming.
Kernbegrippen:
Samen zijn, samen leven
Betekenisvol contact
Toeval en romantiek
Harmonie met omgeving

Kennisvragen:
• Wat zijn de relaties tussen mobiliteit en ontmoeting? Welke
mobiliteit?
• In hoeverre bepaalt mobiliteit kansen op ontmoeting? Wat zijn
condities?
• Welke vormen van ontmoeting zijn verbonden aan mobiliteit?
Betekenis?
• In hoeverre is ontmoeting een drijfveer voor mobiliteit? Voor
wie wel/niet
• Hoe bepaalt mobiliteit de sociale infrastructuur in de
leefomgeving?
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3.

Mobiliteit als beleving

Mobiliteit is een beleving, niet enkel een disnut. Onderweg beleef
je dingen, dat maakt mobiliteit leuk. Jij beïnvloedt jouw beleving.

Kernbegrippen:
Ervaringen krijgen en opdoen
Aantrekkelijkheid en schoonheid
Spannend en onverwacht
Deel ervan uitmaken

Kennisvragen:
• Welke factoren bepalen de waardering van mobiliteit? Voor
wie?
• Hoe worden nut en noodzaak van mobiliteit beleefd?
Geografische verschillen?
• Wat bepaalt de beleving van een reis? Voor welke reizigers?
• Hoe beleeft de omgeving mobiliteit? Hoe gebieds- en
tijdafhankelijk?
• Wat is betekenis van duurzaamheid in mobiliteit? Hoe wordt dit
beleefd?
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4.

Mobiliteit als snelheid

Mobiliteit wordt steeds sneller en comfortabeler. Dit zorgt voor welvaart. Je hebt meer tijd voor andere dingen.

Kernbegrippen:
Hoe sneller, hoe beter: tijd is geld
Welvaartsgroei
Ingenieurskunst en technologie
Adaptief; snel aanpassen
Drempelloos schakelen, flexibel
Kennisvragen:
• Hoe voorkomen we reistijdverlies?
• Hoe blijft het huidige mobiliteitssysteem doorstromen?
• Hoe houden we ons mobiliteitssysteem duurzaam, leefbaar en
veilig?
• Wat lever snelle, drempelloze mobiliteit ons op? Vanuit
economie? Vanuit brede welvaart
• Hoe geef je nut aan mobiliteit?
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5.

Mobiliteit als rechtvaardigheid

Mobiliteit zorgt voor rechtvaardigheid. Iedereen heeft recht op
mobiliteit. Met mobiliteit maak je deel uit van de samenleving.

Kernbegrippen:
Sociale inclusie
Iedereen mag en kan meedoen
Minder vervoersarmoede
Middel voor ontplooiing

Kennisvragen:
• In hoeverre is er ongelijkheid tussen groepen voor kansen op
mobiliteit?
• Wat bepaalt de toegang tot mobiliteit? Welke mobiliteit? Welke
groepen?
• Hoe ontstaat vervoersarmoede? Wat zijn bepaalde factoren?
Voor wie?
• Wat betekent nabijheid voor rechtvaardige mobiliteit? Wat
moet nabij zijn?
• Wat is de relatie tussen duurzaamheid en rechtvaardigheid in
mobiliteit?
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6.

Mobiliteit biedt eigenaarschap

Mobiliteit is van ons en voor ons. Je bent eigenaar van je eigen
mobiliteit. Samen richten we mobiliteit in.

Kernbegrippen:
Mobiliteit is van en voor ons
Lokaal eigenaarschap: ook van mij
Ik mag mijn eigen dingen doen
Maken en vakmanschap

Kennisvragen:
• Hoe organiseer je mobiliteit zonder eigendom? Markt, privé,
groep mensen?
• Hoe gaan we om met dilemma’s tussen verblijven en
doorstromen? Aanwonenden vs. gebruikers
• Van wie is de openbare ruimte? Van wie voelt de openbare
ruimte?
• Hoe gebruik je de openbare ruimte zó dat het
maatschappelijke belang voorop staat? Publiek vs. privaat?
• Hoe kom je tot een goed gesprek over de straat/ruimte met
iedereen aan tafel? Alle belangen meewegen?
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7.

Mobiliteit als zingeving

Mobiliteit geeft ruimte voor mijmering. Haast je niet, zoek
betekenis. In de nabije omgeving. De geest van een plaats.

Kernbegrippen:
Onthaasten; betekenis zoeken
Reflectie en mijmering
Nabijheid - dichtbij
Genius Loci - identiteit van plek

Kennisvragen:
• Hoe kunnen we marketing inzetten voor een paradigma shift?
• Hoe laten we nu mensen anders denken over mobiliteit door
aspecten van zingeving in te zetten? Mobiliteit als nut of als
leuke activiteit?
• Richten wij ons op snelheid of vertraging? Van A naar A of van
A naar B?
• Hoe vlieg je mobiliteit aan vanuit andere disciplines?
Gezondheid, psychologie, boeddhisme?
• Hoe geven mensen betekenis aan mobiliteit? Welke betekenis?
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8.

Mobiliteit als zorgzaam

Mobiliteit is duurzaam en toekomstbestendig. Het zorgt voor het
ecosysteem. Zero-emissie zorgt voor duurzame mobiliteit. Actieve
mobiliteit is gezond.
Kernbegrippen:
Zorgen voor ecosysteem
Bestendig; zonder afwenteling
Zero-emissie; schone lucht
Gezonde actieve mobiliteit

Kennisvragen:
• Hoe kan mobiliteit worden ingezet voor regeneratie van de
aarde?
• Hoe verdeel je mobiliteit eerlijk?
• Wat is er nodig voor een zorgzaam mobiliteitssysteem?
Nabijheid?
• Hoe verhouden verbondenheid en zorgvraag zich tot elkaar?
• Hoe verzamel je informatie over mensen die niet reizen? Wie
reizen niet? Wat zijn hun behoeftes?
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9.

Mobiliteit als spel

Plezierig onderweg! Mobiliteit is leuk. Je vermaakt je terwijl je onderweg bent. Je bent graag onderweg.

Kernbegrippen:
Mobiliteit als identiteitsverlener
Je bent je reiswijze of voertuig
Journeytainment - funfactor
Functie- en tijdcombinaties

Kennisvragen:
• Wat is de definitie van fun in mobiliteit?
• Wat maakt en bepaalt de funfactor in het reizen?
• Wat doen mensen nu al om onderweg fun op te zoeken?
• Wat is de invloed van fun op het reismotief?
• Wat levert fun in mobiliteit op? Gezondheid? Brede welvaart?
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10. Mobiliteit als keuze
Mobiliteit is een keuze. Stilstaan heeft ook kwaliteit. Je hoeft niet
ver weg. Je hebt veel mogelijkheden.

Kernbegrippen:
Mobiliteit is niet noodzakelijk
Nabijheid van voorzieningen
Actieve en gezonde mobiliteit
10 of 15 minuten stad

Kennisvragen:
• Wat maakt mobiel zijn een keuze en wanneer niet? Waardoor
komt dit?
• Voor wie is mobiliteit een (bewuste) keuze? Welke omvang?
Welke gebieden?
• Welke factoren bepalen mobiliteitsgedrag? Welke
psychologische factoren?
• Hoe verhouden individuele vrije keuzen zich met het
mobiliteitssysteem?
• Wat stimuleert bewuste kiezers? Hoe richt je de leefomgeving
hiervoor in?
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Mobiliteit van de Toekomst!
Boodschap: wat betekent dit boekje?
De nieuwe narratieven in dit boekje bieden een alternatieve blik
op mobiliteit. Door deze andere blik ga je andere vragen stellen.
De narratieven in dit boekje staan niet vast. Er zijn er meer te
bedenken. Het draait om een continu proces van omdenken,
cognitieve lenigheid. Hier hebben we de eerste zaadjes gepland
voor nieuwe narratieven voor mobiliteit!

Vervolg: De Mobiliteitsbeweging beweegt door!
De Mobiliteitsbeweging is ècht een beweging. Na de eerste 2 fases
maken we ons op voor fase 3. We gaan op zoek naar gedeeld
opdrachtgeverschap voor de mobiliteitsbeweging. We passen
andersoortige vraagstukken en manieren van onderzoeken in bij
een call van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO).
We willen (en moeten) en gesprek blijven voeren over de toekomst
van onze mobiliteit!
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Colofon
De Mobiliteitsbeweging is een initiatief van Rijkswaterstaat,
de Universiteit van Amsterdam en UUM|Unlimited Urban
Management, voor de ontwikkeling van een nieuwe kennisagenda voor mobiliteit. Dit boekje is een aanzet tot
andersoortige vraagstukken voor mobiliteit. Het dient als
inspiratie voor NWO en de Mobiliteitsvisie 2040 van het
Ministerie van IenW.
De Mobiliteitsbeweging is een open netwerk in opbouw.
Het doel is om op verschillende manieren partijen aan
elkaar te verbinden die bij kunnen dragen aan een
meervoudig perspectief op het mobiliteitssysteem.
Het kernteam van de Mobiliteitsbeweging:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco te Brömmelstroet - Universiteit van Amsterdam
Anna Nikoleaeva - Universiteit van Amsterdam
Klaartje Arntzen - Rijkswaterstaat, WVL
Rob de Groot - Rijkswaterstaat, WVL
Alan Hoekstra - Rijkswaterstaat, WVL
Martijn Oostdam - Rijkswaterstaat, WVL
Herman Dirkzwagers - Rijkswaterstaat, WVL
Maarten Ducrot - Ondernemers in Verandering
Edwin van Uum - UUM|Unlimited Urban Management
Bart Groen UUM|Unlimited Urban Management

Voor meer informatie kan je terecht op:
www.mobiliteitsbeweging.nl
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