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Meervoudig en lenig denken over mobiliteit Nieuwe perspectieven!Intro Voorwoord

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in het meedoen van de Nederlanders aan de maatschappij, in het 

verdienvermogen van Nederland en in allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de woningbouw, de 

energie- en klimaattransitie en circulariteit. Tegelijkertijd zien en merken we het allemaal: ons mobiliteitssysteem 

staat onder druk. We lopen tegen grenzen aan van de fysieke uitbreidingsmogelijkheden voor infrastructuur. Ook 

wordt de impact op milieuvraagstukken voelbaar in onze eigen leefomgeving. Gelukkig liggen er ook volop kansen 

in nieuwe technologieën en vernieuwende concepten van partijen binnen en buiten het mobiliteitsdomein.

Uitdagingen als COVID-19 en de energiecrisis hebben een plotselinge impact op ons mobiliteitsgedrag en 

-systeem. Ze laten zowel het belang als de kwetsbaarheid van bereikbaarheid en mobiliteit zien. Ze zijn een 

belangrijk signaal dat we als samenleving continu geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen die vragen 

om nieuwe kennis en perspectieven.

In de Mobiliteitsbeweging ontwikkelen we samen die nieuwe kennis. Dit vergt verbinding, verrassing 

en lenigheid ‘in mind and soul’. Ons standaard begrippenkader is hiervoor niet altijd toereikend. Het is 

daarom goed om niet alleen binnen de kaders van het systeem maar ook op alternatieve manieren over ons 

mobiliteitssysteem na te denken.

Ik vind het fijn dat een diverse groep van landelijke, regionale en lokale partijen en personen een groeiend 

netwerk vormt als Mobiliteitsbeweging. Een open en informeel netwerk dat actief zoekt naar nieuwe manieren 

van denken en doen in mobiliteit. Want met nieuwe verhaallijnen, nieuwe perspectieven en nieuwe kennisvragen 

kunnen we de transitie naar duurzame en gezonde mobiliteit ondersteunen.

Groeiende files, doorstromingsproblemen, gebrek aan parkeerruimte, onveilig verkeer, minder uitstoot? 

Kwesties uit ons hedendaagse denken over mobiliteit waarin de waarde van snelheid en gemak centraal 

staat. Zit u ook vast in dit denken over mobiliteit?

Er is hoop! We kunnen anders denken en anders doen, als we anders leren kijken. Niet naar één oplossing, één 

technologie of één nieuw toekomstbeeld. Er is hoop als we samen leren om meervoudig te kijken, naar meerdere 

toekomsten tegelijk, en zoeken naar de onderliggende waarden wat we samen écht belangrijk vinden…

Het kritische bevragen van onze onderliggende waarden en dit vertalen naar nieuwe kennisvragen en 

verhaallijnen voor mobiliteit in de toekomst. Dit is het centrale doel van de Mobiliteitsbeweging: een open en 

informeel netwerk van personen en partijen die zich bezighouden met het vernieuwen en verbeteren van ons 

mobiliteitssysteem. De Mobiliteitsbeweging verkent volop de mogelijkheden aan de hand van experimenten, 

ontwerpen en onderzoeken. En organiseert hiervoor allerlei interactieve meetings en werkbijeenkomsten om 

meervoudig en cognitief lenig naar mobiliteit te kijken.

De eerste resultaten hebben we opgetekend 

in dit kladblok – als kennisagenda – ter 

inspiratie en stimulering voor het anders 

kijken, denken en doen in mobiliteit. 

Verwacht geen sluitende antwoorden, 

maar handreikingen en instrumenten 

om uw eigen vragen te stellen: een 

kennisagenda om te hanteren als 

uw eigen Zwitserse zakmes!

Meteen naar de conclusies? -> ga snel naar pagina 15 en 18!

Hoe de Mobiliteitsbeweging verder gaat? -> check pagina 19!

•  

•  
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Waarden in mobiliteit Meervoudig kijken naar grote opgavenFundament

Identify and nurture narrative seeds (gebaseerd op Sustar, et al., 2020): Onze toekomstbeelden worden 
in de basis bepaald door dominante waardenpatronen in ons denken. Het identificeren van alternatieve ‘narrative 
seeds’ en deze koesteren en voeden leidt tot andere toekomsten dan het huidige dominante narratief ons biedt.

Leverage points: Places to intervene in a system (bron: Meadows, 1999): Dit model laat in 

verschillende stappen zien dat we moeten zoeken naar vernieuwing in de deep leverage points van het 

systeem. Dat we de intent en design van het systeem kritisch durven te bevragen om tot effectieve 

veranderingen in het systeem te komen.

Wat is uw beeld van mobiliteit in de toekomst? Wat vindt u belangrijk en wenselijk in dit toekomstbeeld? Het zal 

duidelijk zijn dat er niet één toekomstbeeld valt te benoemen. Er is niet één stip, maar de horizon is veel breder. Om 

koers te bepalen moeten we lenig omgaan met meervoudige toekomsten. Dit vraagt om lenigheid in ons denken.

Cognitieve lenigheid waarbij we schakelen tussen nieuwe toekomsten en nieuwe verhaallijnen voor mobiliteit. En vooral 

de verbinding zoeken tussen die verhaallijnen, om te werken aan nieuwe waarden die we zoeken in de publieke ruimte. 

Want onze publieke ruimte kan zoveel meer zijn dan verkeersruimte alleen. Maar op welke manier dan?

Het ontwikkelen van nieuwe verhaallijnen voor mobiliteit – narratieven - helpt om alternatieve denkrichtingen te 

verkennen waarin andere kernwaarden centraal staan. Is er een alternatieve verhaallijn ten opzichte van het dominante 

narratief van snelheid en gemak? En wat gebeurt er als we een niet een verwachte toekomst, maar een mogelijke of 

(on)denkbare toekomst centraal stellen? Welke nieuwe kennisvragen levert dit op?

Op allerlei manieren en op vele plekken werken we in ons land aan de transitie naar duurzame en gezonde 

mobiliteit. Mobiliteitshubs, wandelnetwerken, snelfietsroutes, OV-knooppunten, autoluwe stadscentra, 

deelmobiliteit, MaaS, doelgroepenvervoer en meer. Hierbij denken we vooral na over hoe mobiliteit nog 

efficiënter, schoner, doelmatiger en met minder overlast of afwenteling kan worden ingericht.

De vernieuwing van mobiliteit blijft nog op een praktisch en operationeel niveau. Van fundamenteel andere 

manieren van denken is geen sprake. Volgens Meadows moeten we voor werkelijke vernieuwing kijken naar 

de deep leverage points: naar de doelen en waarden van het systeem, en naar het vermogen om die te 

beïnvloeden. We dienen onszelf kritisch te bevragen over ons wereldbeeld, onze culturele waarden in mobiliteit.

Waarom dit belangrijk is? Alleen een publieke discussie op waardenniveau kan leiden tot fundamenteel andere 

manieren van kijken, denken en doen. We kunnen pas écht anders doen als we onszelf durven te bevragen op 

onze waarden. Dat vraagt van ons lef en een kwetsbare opstelling. Bestaande routines en zekerheden loslaten 

en nieuwe wegen durven in te slaan. De opbrengst: nieuwe perspectieven, nieuwe openingen, nieuwe kennis op 

basis van vragen die we eerder niet konden zien en bedenken. Dat is nodig om opgaven breder aan te pakken, 

om bewuster te kiezen, om andere kennis te vergaren.

In de volgende hoofdstukken werken we eerst tien alternatieve 

narratieven voor mobiliteit uit en zetten deze in voor drie grote 

opgaven in de mobiliteitstransitie: 

1. Ruimte: mobiliteit en verstedelijking

2. Verduurzamen: mobiliteit, energie en klimaat

3. Sociaal: mobiliteit, inclusie en rechtvaardigheid
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Narratieven voor mobiliteitNarratieven voor mobiliteitDe kern

De tien narratieven geven alternatieve manieren van denken weer over hoe we de waarde van 

mobiliteit bezien. Ieder narratief zet een andere waarde centraal, met een aantal kernbegrippen die 

hieraan invulling geven. We kijken door een andere bril naar mobiliteit, waardoor we andere typen 

kennisvragen stellen die soms onwennig voelen.

De narratieven zijn géén doel op zichzelf, maar een middel om anders te kijken naar de mobiliteitsopgaven. Deze tien 

narratieven zijn verre van gestold: we dagen u uit om een elfde narratief te bedenken, of er een paar weg te strepen 

als u die onzin vindt. Het is serie ‘brillen’ om op meerdere manieren tegelijk naar onze mobiliteitsopgaven te kijken.

Met de narratieven willen we het meervoudig denken over de toekomst van mobiliteit stimuleren. We zien 

niet één toekomst, of het ene toekomstbeeld ingewisseld worden tegen een andere. Het werken met meerdere 

toekomsten tegelijk, en dan vooral het schakelen hiertussen vergroot onze cognitieve lenigheid. De toekomst van 

mobiliteit kan afhangen van ons vermogen tot meervoudige waarden komen in ons mobiliteitssysteem.

Ons mobiliteitssysteem is primair ingericht op de waarden van snelheid en gemak. Alles is erop 

gericht om ons snel en gemakkelijk van A naar B te brengen. De bestemming is het doel en onderweg 

zijn moet met minimaal tijdverlies en zo min mogelijk wachten.

Maar: is reistijd wel verloren tijd? Heeft onderweg zijn geen nut?

We zien het denken over waarden in mobiliteit veranderen. Lockdowns in de coronacrisis hebben ons 

bewust gemaakt van de waarde van reizen, van buiten zijn, van meedoen in de maatschappij. Vaak zonder 

bestemming, gewoon verblijven in de publieke ruimte.

In verschillende mobiliteitssafari’s in de vijf metropoolregio’s is de Mobiliteitsbeweging op zoek gegaan 

naar de waarden in mobiliteit. Deze brede scope op andersoortige waarden heeft geleid tot tien nieuwe 

alternatieve verhaallijnen – narratieven – voor mobiliteit.

https://www.mobiliteitsbeweging.nl/nieuwe-narratieven/
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Anders kijken: mobiliteit en verstedelijking Anders kijken: mobiliteit en verstedelijkingUitwerking #1: 

Intermezzo: corridorhubs: In Meet-Up #3 hebben we 
geoefend met de relatie mobiliteit en verstedelijking, 

gericht op corridorhubs. Voorbeeld is de beoogde 
mobiliteitshub aan de A2 Breukelen. Dit heeft tot 
inzichten geleid over de manier waarop nationale 
mobiliteitsinterventies vanuit andere waarden tot 
koppeling leiden met lokale omgevingsopgaven voor 

wonen, werken, water en landschap, waardoor draagvlak 
kan ontstaan bij gemeente en gebiedspartijen.

Wat als we de verstedelijkingsopgaven bekijken vanuit andere mobiliteitsnarratieven dan snelheid? Welke 

nieuwe kennisvragen stellen we onszelf dan?

De verstedelijkingsopgave van bijna 1 miljoen woningen tot 2030 – tezamen met het groeiende woningtekort – is 

een grote uitdaging voor ons mobiliteitssysteem. Wonen is meer dan een woning, maar vereist het ontwikkelen van 

een duurzame en aantrekkelijk woonomgeving. Waarin mobiliteit waarde toevoegt aan de leefomgeving.

Wat als we mobiliteit als vrijheid bijvoorbeeld als narratief kiezen voor de relatie tussen mobiliteit en 

verstedelijking? Dan komen andere kennisvragen in beeld. Hoe kunnen bewoners in verdichte centra en compacte 

wijken een gevoel van vrijheid ervaren door mobiliteit? Waardoor wordt dit bepaald? Is het keuzevrijheid in 

vervoersmogelijkheden of juist onbeperkte toegang over de dag en week? Voor welke doelgroepen is dit belangrijk?

Vanuit het narratief mobiliteit als beleving kunnen we mobiliteit en verstedelijking bezien als een vraagstuk 

van perceptie en ervaring. Zo we weten nog weinig over de factoren die de waardering van mobiliteit bepalen. 

Wanneer is onderweg zijn aantrekkelijk? En voor wie? En wat bepaalt de beleving van de omgeving? De 

verstedelijkingsopgave kunnen we inzetten om de beleving van mobiliteit positief te beïnvloeden.

1. Mobiliteit als vrijheid

Mogelijke 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?
  .................................................................................................................................

•  

•  

•  

•  

• 

•   nog meer?

•  

•  

•  

•  

• 

•   

3. Mobiliteit als beleving
Mogelijke 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 tijdsafhankelijk is dit?

  Wat is betekenis van duurzaamheid in mobiliteit? Hoe wordt dit beleefd?

  .................................................................................................................................

•  

•  

•  

•  

• 

•   

10. Mobiliteit als keuze

Mogelijke 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?

  .................................................................................................................................

Mobiliteit als keuze stelt als narratief juist de noodzaak van mobiliteit ter discussie. In hoeverre kunnen we ervoor 

kiezen om wel of juist niet onderweg te gaan? Wat als reizen niet meer nodig is? Of juist scherp afwegen waarvoor 

we wél willen reizen? Dit betekent voor de verstedelijkingsopgave wellicht een inzet op een integratie van wonen 

en werken (in en aan huis) of een directe nabijheid van dagelijkse voorzieningen. Of het mogelijk maken van de 

nabijheid van sociale netwerken van familie en vrienden?

En: welke eisen stellen we aan het toekomstige mobiliteitssysteem?

Voor de verstedelijkingsopgave van bijna 1 miljoen woningen tot 2030 zijn vernieuwende mobiliteitsoplossingen 

hard nodig. De bouwopgave kan niet automatisch leiden tot meer fysieke auto-infrastructuur of 1,7 miljoen nieuwe 

parkeerplaatsen extra. Wat zou het vergen om de verstedelijkingsopgave onafhankelijk te maken van de rol van de 

auto? Iedere woning met een parkeernorm van 0? Welke waarden komen dan in beeld?

https://www.mobiliteitsbeweging.nl/meet-up-3/
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5. Mobiliteit als rechtvaardigheid

7. Mobiliteit als zingeving:

9. Mobiliteit als spel

Mogelijke 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 bepalende factoren? Voor wie?

  Wat betekent nabijheid voor rechtvaardige mobiliteit? Wat moet nabij zijn?

  Wat is de relatie tussen duurzaamheid en rechtvaardigheid in mobiliteit?

  ....................................................................................................................
...........

Mogelijke kennisvragen: 

  Welke betekenis heeft mobiliteit voor mensen? Welke factoren zijn bepalend?
  Hoe geven mensen betekenis aan mobiliteit? Welke betekenis?
  Welke condities bieden reizigers kansen voor reflectie en contemplatie?
  Wat betekent snelheid of vertraging voor zingeving? Welke manier van reizen?
  Wanneer ontstijgt mobiliteit functionaliteit? Wanneer leidt mobiliteit tot emotie?
  .................................................................................................................................

Mogelijke kennisvragen: 

  Welke rol speelt plezier en fun in mobiliteit? Voor wie? Welke manier?

  Wat bepaalt de funfactor in het reizen? Wat geeft plezier? Waarom?

  Wat doen mensen om onderweg plezier en spel op te zoeken?

  Wat is de invloed van spel en spelen op reismotieven?

  Wat levert spel in mobiliteit op? Gezondheid? Brede welvaart?

  .................................................................................................................................

•  

•  

•  

•  

• 

•   

•  

•  

•  

•  

• 

•   

•  

•  

•  

•  

• 

•   

Anders kijken: mobiliteit, energie en klimaat Anders kijken: mobiliteit, energie en klimaatUitwerking #2: 

Intermezzo: doorbreken van gewoontegedrag: In Meet-Up #4 

bogen we ons over een kennisvraag in de groene metropoolregio 

Arnhem Nijmegen: wat is nodig om het gewoontegedrag te 

doorbreken en voor iedere rit een bewuste keuze te maken? 

Interessant is dat de invalhoek niet ligt in verduurzamen van 

de infrastructuur of de modaliteit, maar in het beïnvloeden van 

gedrag en gebruik als bijdrage aan verduurzaming. Waarom is 
mobiliteit een gewoonte of routine?

Wat als we de transitie naar duurzame en klimaatbestendige mobiliteit bekijken vanuit andere narratieven? 

Welke nieuwe kennisvragen stellen we onszelf dan?

De verduurzaming van het mobiliteitssysteem wordt vooral binnen het mobiliteitsdomein gezocht met behulp van 

het STOMP-principe: als eerste Stappen, Trappen en dan OV en deelmobiliteit (MaaS) en als laatste de Privé-

auto. De vraag is of een andere prioritering van modaliteiten tot een fundamentele verduurzaming leidt.  

Wat als we de opgave voor duurzame mobiliteit bezien vanuit het narratief mobiliteit als rechtvaardigheid? 

Wat betekent rechtvaardigheid in het licht van verduurzaming? Hoe zijn de lusten en lasten van verduurzaming 

verdeeld tussen verschillende groepen? Welke rol speelt betaalbaarheid van mobiliteit in de verduurzaming? Kunnen 

ouderen en minder validen volwaardig hun plek vinden in het gewenste duurzame mobiliteitssysteem?

Vanuit het narratief mobiliteit als zingeving krijgen we aandacht voor de betekenis van mobiliteit. In 

hoeverre is duurzame mobiliteit een identiteitsverlener voor je persoon of leefstijl? Kies je voor technologische 

innovaties, duurzaam elektrisch vervoer of juist actieve mobiliteit? Is mobiliteit functioneel of juist voor de 

ontspanning? Mobiliteit kan betekenis geven aan je leefstijl of een drager zijn van je persoonlijke identiteit.

Het narratief mobiliteit als spel geeft een opening naar de relatie tussen mobiliteit en de ‘spelende mens’. 

Wanneer biedt duurzame actieve mobiliteit aanleiding voor plezier? Wat zijn funfactoren om op een duurzame 

manier onderweg te zijn? Valt er te spelen met energieopwekking en vergroening van mobiliteit? Kan spel en 

fun een reismotief bieden? Spel kan op verrassende wijze bijdragen aan bewustwording van duurzaamheid.

En: welke eisen stellen we dan aan het toekomstige mobiliteitssysteem?

De verduurzaming van mobiliteit vraagt vanuit de narratieven om nieuwe, alternatieve benaderingen die niet 

fysiek of technologisch zijn. Het dynamisch maken (niet sneller) van het mobiliteitssysteem is een wens voor 

meer keuzemogelijkheden, gemakkelijker toegang tot diensten en koppeling met aantrekkelijke voorzieningen. 

Zekerheid, comfort en betrouwbaarheid zijn belangrijke kwaliteiten voor een duurzaam mobiliteitssysteem.

https://www.mobiliteitsbeweging.nl/meet-up-4/
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2. Mobiliteit als ontmoeting

6. Mobiliteit als eigenaarschap

8. Mobiliteit als zorgzaamMogelijke kennisvragen: 

  Wat zijn de relaties tussen mobiliteit en sociale ontmoetingen?

  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?

  .................................................................................................................................

Mogelijke kennisvragen: 

  Hoe organiseer je mobiliteit zonder eigendom? Markt, privé, groep mensen?

  Wanneer voel je je (mentaal) eigenaar van mobiliteit? Wat is bepalend?

  Hoe gaan we om met dilemma’s tussen verblijven en doorstromen?

  Van wie is de straat of het plein? Van wie voelt de openbare ruimte? 

  Hoe komt het maatschappelijke belang voorop te staan? Publiek vs. privaat?

  .................................................................................................................................

Mogelijke kennisvragen: 

  Hoe kan mobiliteit worden ingezet voor regeneratie van de aarde?
  Hoe verdeel je de lasten en lusten van mobiliteit eerlijk? 
  Wat is er nodig voor een zorgzaam mobiliteitssysteem? Nabijheid?
  Hoe verhouden verbondenheid en zorgvraag zich tot elkaar?
  Wat zijn relaties tussen (actieve) mobiliteit en gezondheid?
  ..................................................................................................................

•  

•  

•  

•  

• 

•   

•  

•  

•  

•  

• 

•   

•  

•  

•  

•  

• 

•   

 Anders kijken: mobiliteit, inclusie en rechtvaardigheid  Anders kijken: mobiliteit, inclusie en rechtvaardigheidUitwerking #3:

Wat als we sociale dimensie van mobiliteit bekijken vanuit andere narratieven? Als we kijken naar sociale 

inclusie en rechtvaardigheid? Welke kennisvragen stellen we dan?

De sociale dimensie van mobiliteit krijgt nog maar recent aandacht. Het gaat hier vaak om de sociale inclusie 

van het mobiliteitssysteem: in hoeverre hebben bepaalde groepen minder of geen toegang tot mobiliteit. Vaak 

geduid in termen van betaalbaarheid en vervoersarmoede. Dit beperkt de scope van rechtvaardigheid tot een 

toegangs- en verdelingsvraagstuk van vervoer. De sociale dimensie van mobiliteit is breder.

De vraag is wat bijvoorbeeld het narratief mobiliteit als ontmoeting aan waarde kan toevoegen aan een meer 

inclusief en rechtvaardig mobiliteitssysteem. Dit biedt zicht op kennisvragen, zoals de manier waarop mobiliteit 

bijdraagt aan de sociale infrastructuur. Hoe kan mobiliteit kansen voor ontmoeting vergroten? Tot welke vormen 

van ontmoeting leidt dit? Voor wie? En is ontmoeting zelf een drijfveer voor mobiliteit? Wellicht maakt de 

vervoersarmoede spiegelbeeldig de sociale cohesie zichtbaar in de wijk.

Het narratief mobiliteit als eigenaarschap geeft aanleiding tot kennisvragen over zeggenschap en eigendom in 

mobiliteit. Inclusie en rechtvaardigheid leiden tot de vraag van wie de straat is. Wie is of maakt zich eigenaar? 

Van wie voelt de openbare ruimte? Kennisvragen richten zich op de achterliggende factoren en processen, 

waarin eigenaarschap minder te maken heeft met eigendom maar met coöperatieve aspecten van mobiliteit.

Mobiliteit als zorgzaam stelt als narratief nieuwe kennisvragen voor een meer zorgzaam mobiliteitssysteem. 

Zorgzaam in termen van een eerlijk, regenererend systeem zonder afwenteling op de leefomgeving, op anderen 

of de toekomst. In hoeverre kan mobiliteit ook sociaal regenererend werken? Ontplooiing? Hoe kan mobiliteit 

onderdeel zijn van een maatschappelijk zorgsysteem? Hoe verhouden verbindingen en zorgvraag zich tot elkaar?

En: welke eisen stellen we aan het toekomstige mobiliteitssysteem?

De narratieven geven aanleiding om scherper te kijken naar het gedrag en het gebruik van personen en 

groepen in het mobiliteitssysteem. Primaire vraag is de mate en manier van toegang tot infrastructuur 

en modaliteiten als ‘hardware’ van het mobiliteitssysteem. Het mobiliteitssysteem kan ook zo ingericht 

worden dat het uitnodigt tot ontmoeting in de publieke ruimte, en mensen en activiteiten bijeenbrengt. Het 

coöperatief organiseren van mobiliteit, zowel in deeldiensten als in de leefomgeving, met groepen burgers 

biedt ook nieuwe perspectieven voor eigendom, ontwikkeling en beheer van infrastructuur.

Intermezzo: de rechtvaardige straat: In Meet-Up #2 hebben we 
met een breed gezelschap gekeken naar de verschillende functies 
die een straat kan vervullen. Voorbeeld is de Leidraad openbare 

ruimte van Groningen, waarin de straat opnieuw gedefinieerd is als 
een publieke ruimte met wel 10 functies. Een straatbeeld waarin 

al die maatschappelijke functies en hun ruimtebeslag op een meer 
rechtvaardige manier een nieuwe balans krijgen.

https://www.mobiliteitsbeweging.nl/meet-up-2/
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Kennisagenda als Zwitsers zakmes Kennisagenda als Zwitsers zakmesInstrumenten Methode

Kleine handreiking voor uw eigen kennisvraag:

  Definieer een mobiliteitsprobleem, -ontwikkeling of -oplossing die u aan ziet komen.

  Bedenk een initiële kennisvraag hierover. Wat moeten we hierover weten?

  Bekijk in welk narratief deze vraag het beste past. 

  Selecteer zeker twee alternatieve narratieven. Idealiter zo verschillend als mogelijk.

  Formuleer per narratief minimaal één alternatieve (variant op de) kennisvraag.

  Bepaal (samen) welke kennisvraag het meest relevant en interessant is.

  Reflecteer of in deze vraag ook elementen van andere narratieven kunnen opnemen.

  Herhaal nog een ronde of vaker…

•  

•  

•  

•  

• 

• 

• 

•      

1. Safari-verrekijker

Op locatie op zoek naar andere waarden die we aan mobiliteit 

en ruimte vanuit verschillende mensbeelden. Waarnemen van 

mensen, activiteiten en gedrag in de publieke ruimte en de 

manier waarop mobiliteit zich hiertoe verhoudt.

3. Serious game 

Een serious game voor het stimuleren van de dialoog over het 

combineren van mobiliteits- en verstedelijkingsopgaven vanuit 

de tien narratieven in de vorm van het spel ‘Kolonisten van 

Catan’. Meervoudige denken over de combinaties.

2. Narratievenwaaier – Rad van Fortuin

Een draaibare waaier met drie soorten bladen waarmee 

steeds een nieuwe combinatie gemaakt kan worden tussen 

mobiliteitsinterventie en verstedelijkingsopgaven bezien vanuit de 

tien narratieven. Wisselende combinaties stimuleren lenigheid.

4. Reissimulatie

Een simulatie van de manier waarop bepaalde doelgroepen 

– met onderscheiden motieven en waarden – reizen door de 

publieke ruimte, in kaart brengen van hun reisbehoeften en de 

eisen die dit stelt aan het mobiliteitssysteem in de toekomst.

Om tot vernieuwing in ons mobiliteitssysteem te komen, heeft de Mobiliteitsbeweging het belang van 

cognitieve lenigheid verkend. Individueel en gezamenlijk leniger worden is verfrissend maar een onzeker 

en ontregelend proces. Het vergt veel proberen, oefenen en experimenteren. Continu op zoek gaan naar 

manieren om meervoudig te denken.

Het opstellen van een kennisagenda stelt ons voor een dilemma: het meervoudig en lenig denken verhoudt zich 

moeilijk met het fixeren en stollen van kennisvragen. Iedere set kennisvragen weerspiegelt onze manier van 

denken, onze cultuur, onze tijdgeest. Het is geen spiegel van de werkelijkheid, maar van de keuzen die we maken.

Daarom kent deze kennisagenda geen lijst met tien belangrijkste kennisvragen, geen lijst van modieuze thema’s 

of trendy opgaven. In plaats hiervan bieden we een handreiking, een bijsluiter om u te geleiden in het oprekken 

en maken van keuzen in mobiliteit.

Hoe maakt u zichzelf cognitief lenig?

Deze kennisagenda is een handreiking om je eigen vragen 

te stellen. Met meerdere instrumenten om meervoudig 

te leren denken, om cognitief leniger te worden. Een 

Zwitsers zakmes om zelf cognitief leniger te worden.

De Mobiliteitsbeweging ontwikkelt instrumenten voor meer cognitieve lenigheid:
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De Mobiliteitsbeweging in praktijk De Mobiliteitsbeweging in praktijkOefenen

1. Op mobiliteitssafari in vijf metropoolregio’s

De Mobiliteitsbeweging heeft vijf mobiliteitssafari’s georganiseerd binnen de vijf metropoolregio’s in ons land: 

Amsterdam, Utrecht, Rotterdam-Den Haag, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven. Op drukbezochte ‘mobiliteitsplekken’ 

waarnemen van andere waarden en behoeften in mobiliteit op basis van verschillende mensbeelden.

2. Mini-onderzoeken: universiteiten op het andere been

De Mobiliteitsbeweging heeft vier mini-onderzoeken laten uitvoeren bij vier universiteiten als eerste proef voor 

verkennend onderzoek naar de kennisvragen van vier narratieven: Mobiliteit als keuze – TU Delft, Mobiliteit als beleving 

– UT Twente, Mobiliteit als ontmoeting – Universiteit Utrecht en Mobiliteit als rechtvaardigheid – TU Eindhoven.

3. Meet-up’s: open karaoke rond concrete praktijkprojecten

De Mobiliteitsbeweging heeft vijf verschillende online Meet-up’s georganiseerd voor de kennisuitwisseling en kritische 

reflectie op projecten uit de praktijk, waaronder Leidraad openbare ruimte en Mobiliteitsvisie van Groningen, de studie 

Corridorshubs met de hub A2 Breukelen als case (met gemeente en provincie) en een Open Podium met projecten 

waarbij initiatiefnemers kennisvragen stellen aan deelnemers van de Mobiliteitsbeweging.

4. Beleidsvernieuwing M5 prikkelen met spelinstrumenten

De Mobiliteitsbeweging heeft de vijf metropoolregio’s bijeengebracht tezamen met IenW en RWS voor het verkennen 

van innovaties in het mobiliteitsbeleid tussen Rijk en regio. Hiervoor hebben we een verkennend M5-Beraad met de 

regiodirecteuren georganiseerd en een serie interactieve Werkplaatsen voor beleidsmakers van regio en Rijk waarvoor 

we diverse spelinstrumenten hebben ingezet voor het meervoudig en lenig denken.

5. Ontwerpend onderzoek toont ‘onwennige’ beelden

De Mobiliteitsbeweging heeft vijf bureaus ontwerpend onderzoek laten uitvoeren. Hun toekomstvisies op mobiliteit 

lopen uiteen van een tweedeling tussen Ego en Eco (BURA), temporele interventies (NEXT) en het sluiten van 

mobiliteitsstromen tot circulaire ketens (Superuse). Of een nieuw snelweglandschap als verbond tussen water en weg 

(Felixx) of een maatschappelijke beweging met de video-animatie ‘Zebra Crossing Society’ (Thonik).

De Mobiliteitsbeweging heeft in twee brede publieke bijeenkomsten – The Lodge – de resultaten van alle 

activiteiten en deelproducten bijeengebracht en gedeeld met een brede groep deskundigen en geïnteresseerden. Het 

doel van alle activiteiten en producten is het opsporen, ontwikkelen en oefenen met nieuwe kennisvragen.

Activiteiten van de Mobiliteitsbeweging:

1. Mobiliteitssafari’s

Omgevingswandelingen op centrale 

‘mobiliteitsplekken’ in vijf metropoolregio’s.

2. Meet-Up’s

Open meetings voor kennisuitwisseling op basis 

van concrete praktijkprojecten.

3. Werkplaatsen

Interactieve werksessies voor verkennen van 

innovaties in het mobiliteitsbeleid.

4. M5-Beraad

Verkennend beraad van de directeuren van vijf 

metropoolregio’s, IenW en RWS.

5. Reflectiegroep

Reflectieve meetings met opinieleiders binnen 

RWS, IenW en planbureaus.

6. The Lodge

Open publieke bijeenkomsten voor eenieder die 

bezig is met mobiliteitsvernieuwing.

In het afgelopen jaar heeft de Mobiliteitsbeweging een serie interactieve meetings en werkbijeenkomsten 

georganiseerd om de kansen en mogelijkheden te verkennen voor mobiliteitsvernieuwing. Deze bijeenkomsten 

stonden steeds in het teken van het oefenen in meervoudig denken en cognitieve lenigheid in de praktijk. 

https://www.mobiliteitsbeweging.nl/mobiliteitssafaris/
https://www.mobiliteitsbeweging.nl/kennislijn/
https://www.mobiliteitsbeweging.nl/resultaten-meet-ups/
https://www.mobiliteitsbeweging.nl/m5-werkplaatsen/
https://www.mobiliteitsbeweging.nl/ontwerplijn/
https://www.mobiliteitsbeweging.nl/the-lodge/
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Balans opmaken: waar staan we nu? De Mobiliteitsbeweging beweegt verder!Reflectie Vervolg

De Mobiliteitsbeweging heeft een jaar lang voor prettige ontregeling gezorgd in het strategische mobiliteitsbeleid. De 

oefeningen om cognitief lenig te worden, laten echter zien hoe stram we in ons denken zijn geworden. Het bevestigt hoe 

sterk ons denken is gestold langs lijnen van efficiënte netwerken en rationele individuen. We nemen dit graag als houvast 

en zekerheid, en nemen zo ons gestolde denken mee naar de toekomst.

Inderdaad, leeg! We kunnen en mogen geen kennisvragen fixeren. Er zijn vele vragen, gekoppeld aan vele 

opgaven binnen en buiten het mobiliteitsdomein. Gekoppeld aan de narratieven zijn in deze kennisagenda al vele 

verschillende vragen voorbijgekomen.

En steeds meer mensen en partijen worden zich bewust van het belang van meervoudig kijken en denken. De 

Mobiliteitsbeweging wordt omvangrijk (400+ personen) maar is nog gericht op het samenbrengen van verschillende mensen 

binnen het mobiliteitsdomein. We hebben wetenschappers, ontwerpers en beleidsmakers van verschillende schaalniveaus 

samengebracht. Het was onze inzet om met hen in een veilige omgeving de eerste stappen naar cognitieve lenigheid te zetten.

Door wetenschappers mini-onderzoeken te laten doen naar ‘softe’ waarden in mobiliteit: beleving, ontmoeting of 

rechtvaardigheid. Door ontwerpers zelf uit te dagen om uit hun eigen waardenpatronen te stappen en ons andere 

toekomstbeelden te tonen. En door beleidsmakers bewust te maken van hun paradigma’s en alternatieven waarden 

onderdeel te maken van de vernieuwing van het mobiliteitsbeleid.

Meervoudigheid en cognitieve lenigheid ontstaat als die prettige ontregeling plaatsvindt met partijen die andere 

waardepatronen en mobiliteitsvragen inbrengen. Andere maatschappelijke, ecologische en economische domeinen stellen 

fundamenteel andere vragen en eisen aan het mobiliteitssysteem. Wat gebeurt er als we ook partijen aan tafel hebben 

die vanuit een ander perspectief komen? zorgorganisaties, culturele instellingen, klimaatactivisten, (basis)scholen, 

corporaties, grote bedrijven… of burgerinitiatieven?

Na een jaar werken aan de Mobiliteitsbeweging zijn we volop bezig met een aantal vervolglijnen 

voor uitwerking van deze kennisagenda. Het activeren van een open en informeel netwerk blijkt 

waardevol en legt een basis voor kennisuitwisseling en -debat. 

We werken aan drie concrete vervolglijnen:

1. Wetenschapslijn: koppeling aan NWA- en NWO-onderzoeken

De Mobiliteitsbeweging draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek op gebied van 

duurzame mobiliteit. Op dit moment worden nieuwe calls voor onderzoek voorbereid voor de Nationale 

Wetenschapsagenda (NWA) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

2. Ontwerplijn: ontwerpend onderzoek en open oproep

De Mobiliteitsbeweging gaat bijdragen aan nieuw ontwerpend onderzoek naar mobiliteit van de 

toekomst. Het gedachtengoed van de Mobiliteitsbeweging is onderdeel van ontwerpend onderzoek voor 

Rijkswaterstaat naar de betekenis voor infrastructuur van de toekomst. De ingezette ontwerpexercities 

worden uitgezet in nieuwe ontwerptrajecten. Ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is 

voornemens om een open oproep uit te zetten in de ontwerpgemeenschap voor ‘Wegen naar Welzijn’.

3. Beleidslijn: innovaties in mobiliteitsbeleid M5 en IenW

De Mobiliteitsbeweging kan als ‘buitenboordmotor’ concrete innovaties stimuleren in de ontwikkeling 

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

van mobiliteitsbeleid in de vijf metropoolregio’s. 

Sommige metropoolregio’s staan aan de vooravond 

van een nieuwe mobiliteitsvisie. Ook het Ministerie 

van IenW werkt aan beleidsvernieuwing in het 

kader van de nieuwe Mobiliteitsvisie 2050.

De Mobiliteitsbeweging wil bijdragen aan verbinden 

van deze drie vervolglijnen – wetenschap, ontwerp 

en beleid – en de uitwisseling hiertussen helpen 

organiseren. En hiervoor een open en informele 

community van frisse en lenige denkers faciliteren.

In deze kennisagenda zouden we een serie inhoudelijke kennisvragen kunnen formuleren als conclusie. 

Wellicht verwacht u een TOP-10 van kennisvragen. Hieronder staan ze:



Doe mee met de Mobiliteitsbeweging!Oproep

De Mobiliteitsbeweging? Dat ben jij ook! Doe mee en meld je aan voor activiteiten van de 
Mobiliteitsbeweging. De Mobiliteitsbeweging is een open netwerk in opbouw. Het doel is om op 
verschillende manieren partijen aan elkaar te verbinden die kunnen bijdragen aan vernieuwing van onze 
mobiliteit in de toekomst vanuit wetenschap, ontwerp en beleid.

Meld je aan voor de Mobiliteitsbeweging!
- stuur je mailtje naar info@mobiliteitsbeweging.nl
- of meld je aan via onze website: www.mobiliteitsbeweging.nl

Voor meer informatie kun je terecht op onze website. Hier wordt ook verslag gedaan van alle activiteiten die in 
deze kennisagenda zijn aangestipt. En check ons op TikTok!!!

De Mobiliteitsbeweging is een samenwerkingsverband dat onder aanvoering van Marco te Brömmelstroet (UvA) 
en Edwin van Uum (UUM) stapsgewijs toewerkt naar een nieuwe kennisagenda voor het mobiliteitsdomein. Het 
is breed gezamenlijk denktraject dat heel verfrissend werkt in de zoektocht naar ‘mobiliteit van de toekomst’. 
Dit is belangrijk voor het bepalen van de betekenis en kennis voor de infrastructuur van de toekomst.

Begeleiding:
Klaartje Arntzen – Rijkswaterstaat, WVL
Rob de Groot – Rijkswaterstaat, WVL
Alan Hoekstra – Rijkswaterstaat, WVL
Rick Lindeman – Rijkswaterstaat, WVL

Uitvoering:
Marco te Brömmelstroet – Universiteit van Amsterdam
Edwin van Uum – UUM | Unlimited Urban Management
Bart Groen – UUM | Unlimited Urban Management
en vele anderen met onderzoek, ontwerp en bijdragen aan alle meetings en activiteiten.

Colofon
Tekst: Marco te Brömmelstroet (UvA) en Edwin van Uum (UUM)
Foto’s: Edwin van Uum en Bart groen (UUM)
Striptekeningen: Floris Oudshoorn (Comic House)
Vormgeving en lay-out: Mathijs Dielissen (UUM)

Foto’s: Wij hebben ons uiterste best gedaan om auteurs en copyrightbepalingen van foto’s te achterhalen. 
Neem contact met ons op bij vragen en/of voor nadere informatie.

Nadere info:
Universiteit van Amsterdam: Marco te Brömmelstroet – m.c.g.tebrommelstroet
UUM | Unlimited Urban Management: Edwin van Uum – www.uum.nl

Amsterdam, oktober 2022

Met bijdragen van:
Maarten Ducrot – Ondernemers in Verandering
Floris van der Zee – BURA urbanism

mailto:info@mobiliteitsbeweging.nl
http://www.mobiliteitsbeweging.nl/
https://www.tiktok.com/@mobiliteitsbeweging
https://www.uva.nl/profiel/b/r/m.c.g.tebrommelstroet/m.c.g.te-brommelstroet.html?cb
https://www.uum.nl/

