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Smart mobility, what if?

‘Smart mobility’ is een allesomvattende naam voor het slim inzetten en combi-
neren van technologische oplossingen, met als doel een effi ciënter, duurzamer 
en comfortabeler mobiliteitssysteem. Dit onderzoek schetst de toekomst: wat 
gebeurt er als deze technieken daadwerkelijk een vlucht nemen? Het blijkt dat 
smart mobility een duidelijke keuze vereist voor menging of scheiding van 
verkeer, afhankelijk van het systeem en het type omgeving (stedelijk of buiten-
stedelijk). Bovendien zijn koppelingen tussen verschillende soorten hubs van 
belang.

Wat zijn de ruimtelijke aspecten van smart mobility? 
‘Smart Mobility, what if?’ verkent de ruimtelijke consequenties en de opties voor ruimtelijke 
strategieën. De resultaten leveren een bijdrage aan lopende beleidstrajecten, zoals de 
regio nale verstedelijkingsstrategieën.

Zeven lessen

1. Mobility-as-a-Service = mobiliteit en/of service en/of ruimtewinst. MaaS 
biedt drie oplossingen: een hoog eigen autobezit in de dichtbevolkte stad 
is verleden tijd, de kosten van het openbaar vervoer in de buitengebieden 
gaan omlaag, de leefomgeving wordt aangenamer door meer kwalitatieve 
ruimte. 

2. Smart mobility vereist menging van stedelijk verkeer. E-bikes krijgen in de 
stad meer ruimte. Niet op de fi etspaden, maar tussen de auto’s. De maxi-
male snelheid gaat omlaag naar 30 km/h. 

3. De e-bike is zeer ruimte-effi ciënt. Ze kunnen bijna overal gebruikmaken van 
de bestaande infrastructuur. Vijf e-bikes passen op één autoparkeerplaats.  

4. De zelfrijdende auto: twee gezichten. De zelfrijdende auto zet mensen af op 
de plaats van bestemming. Grote parkeergarages in de stad zijn verleden 
tijd. Mensen die niet kunnen rijden worden mobieler. Maar ook: kapitaal-
krachtige gebruikers maken geen gebruik meer van het openbaar vervoer. 
Het systeem staat onder druk. En: er zijn meer auto’s op de weg. De stad 
kan dit niet aan. 

5. De Nederlandse fi ets is een troef als drager van MaaS. Het concept wordt 
sterker door het beter te verbinden met de (deel)fi ets. 

6. Goed verspreide overstappunten (hubs) dragen het netwerk. Multimodale 
hubs vormen belangrijke knooppunten. 

7. Hubs, gekoppeld aan andere voorzieningen zoals een pick-up point voor 
online bestelde goederen, hebben ruimte nodig. 



ELEKTRISCHE FIETS

MICRO

MESO

MACRO

MOBILITY-AS-A-SERVICE

AUTONOOM RIJDEN

SLIMME LOGISTIEK

Verplaatsingsgedrag
 
Ruimtelijke ontwikkelingen en smart mobility beïnvloeden elkaar. Een mobiliteits-
concept kan de leefomgeving veranderen en andersom kan een ruimtelijke ont-
wikkeling de uitwerking van een mobiliteitsconcept of innovatie versnellen. Op 
die manier verandert de samenleving en daarmee ook het verplaatsingsgedrag 
van inwoners. 
Een aantal innovaties, zoals de e-bike, brengt veranderingen met zich mee. 
Buiten de stad worden extra fi etspaden aangelegd; in de stad ontstaat een mix 
van auto’s en e-bikes en gaat de maximumsnelheid van auto’s omlaag. Maar 
de e-bike verandert niet alles. Het openbaar vervoer, waaronder de trein en de 
metro, verdwijnt niet. Deze vervoersmiddelen blijven de reguliere oplossing voor 
het vervoeren van grote stromen mensen. Het onderzoek schetst hoe nieuwe 
mobiliteitsconcepten- en innovaties een plek kunnen krijgen in het mobiliteits-
systeem van de toekomst en welke ruimtelijke impact dit heeft.

Vervoersmiddel staat stil
en neemt ruimte in gebruik

Infrastructuur vraagt
(meer/minder) ruimte
(door technologie)

Belemmeringen veiligheid
en gezondheid

Meervoudig ruimtegebruik
in de tijd en adaptiviteit

Organisatie van het netwerk
en belang van Knooppunten

 

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

P
P

P
P

Vervoersmiddel staat 
stil en neemt ruimte in 
gebruik

Infrastructuur vraagt meer/
minder ruimte door technologie

Meervoudig 
ruimtegebruik in de tijd/ 
adaptiviteit

Organisatie van het netwerk/ 
belang van knooppunten

Belemmeringen veiligheid/
gezondheid

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

Vervoersmiddel staat stil
en neemt ruimte in gebruik

Infrastructuur vraagt
(meer/minder) ruimte
(door technologie)

Belemmeringen veiligheid
en gezondheid

Meervoudig ruimtegebruik
in de tijd en adaptiviteit

Organisatie van het netwerk
en belang van Knooppunten

 

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

P
P

P
P

Vervoersmiddel staat 
stil en neemt ruimte in 
gebruik

Infrastructuur vraagt meer/
minder ruimte door technologie

Meervoudig 
ruimtegebruik in de tijd/ 
adaptiviteit

Organisatie van het netwerk/ 
belang van knooppunten

Belemmeringen veiligheid/
gezondheid

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

Vervoersmiddel staat stil
en neemt ruimte in gebruik

Infrastructuur vraagt
(meer/minder) ruimte
(door technologie)

Belemmeringen veiligheid
en gezondheid

Meervoudig ruimtegebruik
in de tijd en adaptiviteit

Organisatie van het netwerk
en belang van Knooppunten

 

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

P
P

P
P

Vervoersmiddel staat 
stil en neemt ruimte in 
gebruik

Infrastructuur vraagt meer/
minder ruimte door technologie

Meervoudig 
ruimtegebruik in de tijd/ 
adaptiviteit

Organisatie van het netwerk/ 
belang van knooppunten

Belemmeringen veiligheid/
gezondheid

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

Vervoersmiddel staat stil
en neemt ruimte in gebruik

Infrastructuur vraagt
(meer/minder) ruimte
(door technologie)

Belemmeringen veiligheid
en gezondheid

Meervoudig ruimtegebruik
in de tijd en adaptiviteit

Organisatie van het netwerk
en belang van Knooppunten

 

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

P
P

P
P

Vervoersmiddel staat 
stil en neemt ruimte in 
gebruik

Infrastructuur vraagt meer/
minder ruimte door technologie

Meervoudig 
ruimtegebruik in de tijd/ 
adaptiviteit

Organisatie van het netwerk/ 
belang van knooppunten

Belemmeringen veiligheid/
gezondheid

DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN MOBILITEIT

De ruimtelijke aspecten 
centraal 
Veel onderzoeken en pilots richten zich op de technologische aspecten van 
smart mobility. De ruimtelijke aspecten en de mogelijke koppelingen tussen 
ontwikkelingen blijven onderbelicht. De ruimtelijke aspecten verkennen is 
belangrijk voor het maken van strategische keuzes, bijvoorbeeld over inves-
teringen in infrastructuur en bereikbaarheid. Daarnaast is het van belang om 
de relatie te kennen met andere opgaven. Een investering in de infrastructuur 
in een stad kan eventueel samengaan met de uitvoering van opgaven op het 
gebied van duurzame energie, wonen en werken. 



Testen principes in 2 regio’s op 3 verschillende schalen
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AANLEIDING
Het aandeel elektrische fietsen groeit met circa 
3-5% per jaar. Een belangrijk aandeel van deze 
groei bedraagt de toename van de speed pedelecs. 
In vergelijking met de reguliere e-bike geven 
speed pedelecs meer elektrische ondersteuning en 
bovendien zijn ze bij hogere snelheid begrensd (45 
km/u in plaats van 25 km/u). 

Door de stevige elektrische ondersteuning rijd je 
sneller en kom je veel minder bezweet aan op je 
bestemming. De speed pedelec maakt een fietsrit 
van 20 tot 25 km een stuk comfortabeler en korter 
dan die nu is. Daardoor kan de speed pedelec een 
gangbaar vervoermiddel voor woon-werkverkeer 
worden op afstanden die nu nog veelal met de 
auto worden afgelegd. De potentie van de speed 
pedelec is dat deze ongeveer 20% van de huidige 
autoritten kan vervangen.

LEIDT TOT
Mensen die op afstand van een station wonen 
kunnen de speed pedelec ook gebruiken als 
voortransport voor een treinverplaatsing. De 
catchment area van stations wordt groter door 
speed pedelecs. Daar moeten dan ook goede 

stallingsvoorzieningen komen. OV-fiets gaat op de 
treinstations ook deel-speed pedelecs aanbieden, 
niet zozeer in de steden, maar eerder op de 
kleinere stations op het platteland.

De groei van de speed pedelec wordt gestimuleerd 
door werkgevers, die zien dat rijden met de 
speed pedelec bevorderlijk is voor de gezondheid 
en bovendien - niet onbelangrijk - veel 
parkeerplaatsen bij de werkplek bespaart. Via 
secundaire arbeidsvoorwaarden bevoordeelt 
de werkgever de (snelle) fietser boven de 
automobilist, met enige hulp van de fiscus. En de 
overheid doet meer om het snelle fietsen naar het 
werk te bevorderen.

Speed pedelecs vervangen de auto als het 
dominante vervoermiddel op afstanden tussen 
de 8 en 25 kilometer. De modal shift die dat tot 
gevolg heeft, geldt in belangrijke mate voor het 
woon-werkverkeer. Dit is zeer wenselijk in het 
kader van duurzaamheid en ruimtegebruik. Echter 
ontstaan er nieuwe opgaven ten aanzien van 
de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en 
stalling van deze fietsen.

E-BIKE

Lokale verdieping

De onderzoekers inventariseerden – door middel van verhaallijnen – de e-bike, 
autonoom rijden, stadslogistiek en Mobility as a Service (MaaS) als de vier 
meest ingrijpende nieuwe vervoersconcepten en innovaties. Voor alle verhaal-
lijnen gold als belangrijkste vraag: welke ruimtelijke effecten treden op als dit 
concept op grote schaal toepassing vindt? Het antwoord op die vraag werd 
verwerkt in een matrix. 

Tijdens kleinschalige werksessies met experts werden de verhaallijnen 
besproken, verdiept en aangescherpt. Daarnaast werd in twee regiowork-
shops de lokale expertise over ruimte en verkeer verzameld. De onderzoekers 
hebben de inzichten getest in een grootstedelijke en middelgrote stedelijke 
regio: Metropoolregio Amsterdam en Stedendriehoek Apeldoorn – Deventer 
– Zutphen.
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AANLEIDING
Volledig autonome auto’s komen beschikbaar op 
de markt voor particulieren. De verwachting is 
dat indien het SAE level 5 betreft ca. 50% van 
de inwoners van een stad een eigen zelfrijdend 
voertuig aanschaft (BCG study). De verwachting 
is dat dit aandeel buiten de steden wellicht nog 
hoger zal zijn omdat daar ruimtegebrek geen rol 
speelt en de verplaatsingsafstanden veelal langer 
zijn. De zelfrijdende auto wordt mainstream, maar 
de auto blijft privébezit en het delen van auto’s 
neemt geen vlucht. Vrachtwagens, bussen en 
boten kunnen zich ook autonoom voortbewegen in 
het verkeer.

LEIDT TOT
Comfort van reizen met de auto kan worden 
verhoogd, mensen zonder rijbewijs kunnen rijden 
en auto’s kunnen leeg rijden. Tijdens de rit kunnen 
de reizigers andere zaken doen dan autorijden, 
waardoor efficiënter gebruik van de werktijd 
per dag mogelijk is, en dus ook een bredere 
spreiding over de dag.  Automatisering zorgt naar 
verwachting voor veiliger en efficiëntere mobiliteit 
buiten steden, en zal het naar verwachting 
aantrekkelijker maken om buiten de steden te 

wonen en in de steden te werken. Binnen steden 
kan dit tot een gridlock leiden als het aandeel 
auto’s verder zal toenemen. Inspelen met beleid 
en ruimtelijke sturing zal hier verder invulling aan 
moeten geven.

Het ov zal evenwel niet verdwijnen. Voor de 
grote stromen blijven trein en metro zeker nut 
hebben, auto’s zijn niet in staat om zulke grote 
stromen reizigers binnenstedelijk te verwerken. 
Het kleinschaliger ov wordt goedkoper, want 
ook autonoom rijdend. Omdat een belangrijke 
kostenpost wegvalt, personeel is circa 65% van de 
kosten, wordt het gemakkelijker om kleinschaliger 
ov aan te bieden. Denk hierbij aan PRT. Die zullen 
stads- en streekbussen gaan vervangen.
Los daarvan, is het denkbaar dat meer mensen de 
auto gaan gebruiken. Tijdens de autonome autorit 
kun je immers meer doen, werken of uitrusten. 
Een belangrijk argument voor de trein vervalt 
dus. Maar ook mensen die ov captive zijn of onder 
het doelgroepenvervoer vallen kunnen ook zich 
door een autonoom voertuig laten vervoeren. Dit 
verkleint sociale uitsluiting aanzienlijk, maar zorgt 
wel voor extra kilometers.

AUTONOOM RIJDEN

Autonoom rijden

3. Autonoom rijden
Circa 50 procent van de inwoners schaft een volledig autonome auto aan. 
Leidt tot: het wordt aantrekkelijker om buiten de stad te wonen en in de 
stad te werken. Zelfrijdende auto’s rijden dichter op elkaar. De capaciteit 
per rijstrook neemt toe. De auto heeft geen bestuurder meer nodig om te 
parkeren, dus er rijden ook voertuigen rond zonder passagiers. Er ontstaan 
twee zones: de buitenstedelijke met gescheiden verkeersstromen en hoge 
snelheden en de binnenstedelijke met gemengd verkeer in een laag tempo. 

4. Mobility-as-a-Service (MaaS)
MaaS biedt een compleet vervoersaanbod in de vorm van een abonnement 
dat toegang geeft tot alle modaliteiten, zoals het openbaar vervoer, taxi’s en 
deelfi etsen en -auto’s. 
Leidt tot: MaaS versterkt het openbaar vervoer dankzij het bieden van een 
perfecte vorm van voor- en natransport. MaaS vereist knooppunten waar 
de onderdelen in de mobiliteitsketen bij elkaar komen: de multimodale hub. 
Dit biedt nieuwe kansen voor levendigheid in wijken door hubs te koppelen 
aan andere voorzieningen, zoals een pick-up-point.
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E-BIKE

E-bike
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Vier verhaallijnen

1. E-bike
 Het aandeel elektrische fi etsen groeit met 3-5 procent per jaar. Vooral de 

vraag naar ‘speed pedelecs’ neemt toe. Deze fi etsen kunnen tot wel 45 kilo-
meter per uur. 
Leidt tot: de speed pedelec vervangt de auto als dominant vervoersmiddel 
op afstanden tussen de 8 en 25 kilometer. Dit vraagt om aantrekkelijke 
fi etsinfrastructuur in het buitengebied. In de stad ontstaat gemengd 
verkeer. 

2. Stadsdistributie
Er is sprake van een toename van online winkelen.
Leidt tot: de overheid investeert in Logistieke Overslag Punten. Hier vindt 
overslag van goederen plaats van grote trucks naar kleinere eenheden. 
Het ophalen van pakketjes wordt gebruikelijker; aan huis bezorgen neemt 
af. De kleinschalige supermarkt functioneert als pick-up-point.
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door een autonoom voertuig laten vervoeren. Dit 
verkleint sociale uitsluiting aanzienlijk, maar zorgt 
wel voor extra kilometers.

AUTONOOM RIJDEN

Testen in de praktijk

De verhaallijnen zijn getest, verdiept en aangescherpt op basis van regiowork-
shops in twee gebieden: de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en de 
Metropoolregio Amsterdam.

Stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen 
De mobiliteit in deze regio is en blijft individueel gericht. De autonome auto 
krijgt mogelijk een centrale plek in het vervoer van deur tot deur. Daarnaast 
verbindt de e-bike de steden in de regio. MaaS zorgt ervoor dat ouderen langer 
zelfstandig kunnen wonen en tegelijkertijd mobiel blijven.

Metropoolregio Amsterdam
Het autobezit in de binnenstad blijft dalen. P&R-voorzieningen verplaatsen zich 
richting het centrum en worden gekoppeld aan het openbaar vervoer en een 
deelfi etssysteem. De komst van een deelautosysteem maakt ruimte vrij in de 
stad fi etsers en voetgangers. Er worden hubs gerealiseerd die als mobiliteits-
knooppunt en pick-up-point dienen. 
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Logistiek ontkoppelpunt, 
pick-up punten, bezorgrobots
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AUTONOOM RIJDEN
Bestuurderstaken worden 
overgenomen door voertuig
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P P

P

€
€

€

€

~2500

P

stedendriehoek: mogelijke 
systeem met 30-40% 
autonoom valet parking. 
600 auto's/uur in deventer,
450 auto's/uur in apeldoorn.

Legenda

autoweg

€ cordon beprijzing

drop-off stroken

langzaam/gemengd
verkeer

Stadscentrum

04-JDK-7

GR-GV-83

capaciteit: 9 voertuigen/
minuut

stedendriehoek:
afzetstrook van 12m lang , 9 voertuigen 3x 3/min

deventer: 60-70 drop-offs, apeldoorn: 50 drop-offs.

2000 auto's in een richting in het 
spitsuur in Deventer
1200-1500 auto's in een richting 
in het spitsuur in Apeldoorn
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neemt het aantal ritten in de stad wel toe. 
Hierdoor neemt het aantal ritten in de stad wel 
toe. Om dit binnen de perken te houden zou de 
parkeerplaats dichtbij het centrum moeten worden 
geplaatst. Daar is de grond echter duurder dan 
aan de randen van de stad. De toename van 
verkeer kan door extern parkeren aanzienlijk zijn. 
Er zullen immers lege auto’s rond gaan rijden 
op weg naar een parkeerplaats. In Amsterdam 
bijvoorbeeld vanuit de binnenstad tot aan de 
ring, waar de parkeerplaatsen op afstand zich 
dan zullen bevinden. Stel dat circa 50% van de 
auto’s zelfrijdend is, en de afstand die leeg wordt 
afgelegd tussen de 5 en 10 km. De inkomende 
pendel is 240.000 personen per dag. Wanneer 
iedereen buiten de stad zou parkeren betekent dit 
een extra aantal kilometers van: 7,5 *
120.000 * 2 (’s ochtends en ’s avonds) = 1,8 miljoen 
extra kilometers per dag.

MICRO: Het autonoom rijden zal buiten de stad 
gebeuren op gescheiden rijbanen, gemengd met 
hooguit ander autoverkeer, maar zeker niet met 
fietsers en voetgangers. Alleen zo kunnen hoge 
snelheden en hoge dichtheden worden gehaald. 
De onderlinge interactie van autonome voertuigen 
zorgt voor een aanzienlijke vergroting van de 
capaciteit. In de stad is er geen ruimte voor overal 
gescheiden infrastructuur. Daar zal de autonome 
auto zich mengen met het overige verkeer, en
dat kan alleen veilig wanneer de rijsnelheid wordt 
beperkt. Zo ontstaan twee verschillende zones, die 
zeer herkenbaar zijn: de buitenstedelijke zone met 
gescheiden verkeersstromen en hoge snelheden, 
en daarnaast de binnenstedelijke zone met 
gemengd verkeer in een laag tempo. Handhaven 
van snelheidslimieten is met autonome voertuigen 
niet meer nodig.

30 km/h

!
stedendriehoek: mogelijke kruising 
vormgeving met autonome voertuigen
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30 km/h

80 km/h

45 km/h

?

buitenstedelijk is het mogelijk eigen 
infrastructuur te realiseren voor 
elektrische fietsen. binnenstedelijk ligt de 
oplossing in een langzaamrijdend gemengd 
regime

met een algemeen geldend 30 km/u regime. In 
dat verkeersbeeld kunnen ook reguliere fietsers 
zich veilig bewegen. Het gemengde verkeer met 
lagere snelheden, met een kleiner aandeel auto’s 
dan nu, maakt de stad veiliger en leefbaarder. De 
kleinere volumes aan auto’s, met lagere snelheden, 
verkleinen de contouren van onveiligheid en 
luchtverontreiniging. 

apeldoorn stadsring: transitie van 
gescheiden naar gemengd vervoer

15 km/h

30 km/h

e-fiets + auto

gewoon fiets + tram

amsterdam stadhouderskade vervoerstructuur

E-BIKE
Elektrische fi etsen kunnen 
tot 45 km/h rijden

MOBILITY AS A SERVICE
Digitale gepersonaliseerde reis informatie 
en dienstverlening
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30 km/h

!
stedendriehoek: mogelijke kruising 
vormgeving met autonome voertuigen
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Apeldoorn

Deventer

Zutphen

Bus kost overheid 
EUR 90 per 
dienstregelinguur
60-65% daarvan is 
voor bestuurder
met vraag gestuurd en 
efficient bedienen kan 
dat goedkoper

kostendekkingsgraad van ov 
in provincie overijssel tussen 

1997-2003.

maas kan een goed antwoord zijn op de beperkte 
kostendekkingsgraad van ov in het buitengebied

overeenkomst aangaat met de reiziger, om deze 
zo adequaat mogelijk van A naar B te ‘regisseren’. 
Vervoerders en exploitanten van deelauto’s of 
deelfietsen kunnen onderaannemers voor de 
MaaS-provider zijn. De MaaS-provider zorgt 
ervoor dat de schakels in de vervoersketen zo 
goed mogelijk op elkaar aansluiten, via een 
app en een integraal betaalsysteem. In zo’n 
business model kunnen er meerdere MaaS-
providers naast elkaar bestaan. In varianten 
waarin de vervoersvoorzieningen exclusief bij 
één Maas-provider horen, is er een risico dat die 
voorzieningen minder optimaal benut worden. 
In zo’n geval is het verstandig om het aantal 
providers te beperken, bijvoorbeeld door een 
concessie-constructie.

RUIMTELIJKE GEVOLGEN
MACRO: MaaS vraagt om punten waar de 
onderdelen in de keten aan elkaar worden 
geschakeld: de multimodale hubs. Rondom 
deze hubs vindt concentratie plaats van 
vervoersvoorzieningen en mogelijk ook van 
afgeleide commerciële activiteiten. Daarmee 

wordt de hub een ruimtelijk structurerend element. 
Deze hubs zijn multimodale knooppunten. 
Knooppunten kunnen dus nog in een grotere 
mate dan nu belangrijk worden, ook in stedelijke 
ontwikkeling terwijl het tegelijkertijd kansen 
biedt om de leefbaarheid van het buitengebied te 
garanderen.  

De hubs aan de stadsranden zorgen voor een 
overstap van de eigen auto of deelauto naar 
het fietsnetwerk en het stedelijk OV. Deze hubs 
liggen aan regionale treinstations, HOV- of 
metrohaltes en moeten vooral ingericht zijn om 
grote hoeveelheden auto’s en fietsen te parkeren. 
De centrale stadshubs zijn de centrale stedelijke 
stations. Die veranderen relatief weinig, zij het 
dat stalling van deelauto’s en deelfietsen er 
belangrijker zal worden.

MESO:  Op de wijkschaal kunnen hubs ook nieuwe 
kansen bieden voor levendigheid in wijken. Door de 
hubs te koppelen aan andere voorzieningen zoals 
een pick-up point voor online bestelde goederen 
- of simpelweg voor boodschappen – kunnen 

Jaar

Opbrensten (mln)
Bijdrage (mln)
Totaal (mln)

Kostendekkings-
graad

1997

21,3

1998

5,9
13,3
19,2

30,5%

1999

5,9
12,8
18,7

31,5%

2000

6,4
11,9
18,3

34,8%

2001

6,6
12,1
18,7

35,1%

2002

7,9
14,2
22,1

35,8%

2003

8,1
13,8
21,9

36,8%



De agenda voor 
vervolgonderzoek
Dit onderzoek geeft ruimtelijke antwoorden op vragen over mobiliteit, zonder 
doelstelling of politieke agenda. Voor het geven van een meer precieze invul-
ling aan het thema is vervolgonderzoek nodig. Dit kan aan de hand van de 
volgende agenda:

1. Cijfers en modellen
 Ga op zoek naar de bewijslast voor deze verkenning en leg daarmee een 

goede basis voor nieuwe stappen. 
2. Vanuit de ruimte kijken naar mobiliteit
 In dit onderzoek werd vanuit de mobiliteit gekeken naar de ruimte. Draai 

het om. Kijk vanuit een ruimtelijke wens naar geschikte innovaties en 
mobiliteitsvormen. 

3. Het handelingsperspectief van overheden
Het instrumentarium van gemeenten is het meest uitgebreid. Denk aan 
woningbouw en parkeren. Het handelingsperspectief van de provincie 
(stadsregio) ligt vooral bij het openbaar vervoer en het kaderstellend ruim-
telijk beleid. Het Rijk beï nvloedt de ontwikkelingen vooral met wet- en regel-
geving. Wie draait aan welke knoppen?

4. Verhaallijnen naast elkaar
 Bekijk de verhaallijnen uit dit onderzoek in relatie tot elkaar. Welke kansen 

of kwesties komen naar voren als meerdere verhaallijnen tegelijk op een 
regio worden geprojecteerd? ?!

KIJKEN KENNEN KUNNEN KIEZEN

D I V E R G E R E N  C O N V E R G E R E N

Ontwerpend onderzoek

Bij het vraagstuk naar koppelkansen van klimaatadaptatie in de gebouwde 
omgeving is gebruik gemaakt van ontwerpend onderzoek. Waarom?

Ontwerpend onderzoek is een combinatie van kennisverwerving (ontdekken) 
en het mogelijk maken van ruimtelijke oplossingen (uitvinden). Een beeldend 
verslag van resultaten is toegankelijk en biedt inzicht. 

Veel gebruikte onderdelen in ontwerpend onderzoek zijn:
Kijken = de fase van observatie en inventarisatie om inzicht te krijgen in: 
de structuur van een locatie – in relatie tot de ruimtelijke opgaven; de relatie 
met boven- en onderliggende schaalniveaus; de wensen en belangen van de 
betrokken partijen.
Kennen = analyse van de feitelijke informatie, om inzicht te krijgen in de relatie 
tussen de structuur, de opgaven en de verschillende wensen en belangen. 
Kunnen = de fase van synthese: door het schetsen van alternatieve ontwikke-
lingsrichtingen komen de kansen en mogelijkheden in beeld, plus de ruimtelijke 
gevolgen daarvan. 
Kiezen = evaluatie van de totaaloplossingen aan de hand van de doelstelling 
en advisering over de te maken keuze.


