Mobiliteit en
innovatie in
Den Haag

De

VoorLopers

Voor Hans, Haagse Voorloper in hart en nieren.

van De
VoorLopers
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Den Haag groeit, dus de
drukte neemt toe. Een
mobiliteitstransitie is
nodig om ruimte optima-

ler te benutten. We willen
allemaal snel en veilig
van A naar B. Om dit ook
in de toekomst te kunnen
blijven doen moeten we
innoveren. En de stad
moet niet alleen begaanbaar blijven maar ook
vitaal en gezond zijn. Al
lezende wordt weer eens
duidelijk dat voor innovatie geen spoorboekje
bestaat. Gelukkig maar.
Zijn het bedrijven die de
deelauto introduceren of
de wijkcoöperaties? Ligt
de bal voor innovaties bij
de zogenoemde start-ups
of moeten we wachten op
gevestigde bedrijven die
het roer omgooien? Mobiliteit blijkt een integraal
vraagstuk. Mobiliteit
raakt zowel economie als
sociale cohesie. Mobiliteit en wonen horen bij
elkaar.

en politiek veranderen
geen stad, de stad verandert zichzelf. Wel komt
het aan op de moed van
allen om te faciliteren, te
prijzen en zeker ook te
investeren. De stad van
de toekomst maken we
samen. Ik hoop dat de
VoorLopers elkaar blijvend weten te vinden. Ik
dacht het al, maar weet
het nu zeker. Den Haag is
een slimme stad.
Robert van Asten
Wethouder Mobiliteit,
Cultuur en Strategie

Innovatie staat gelukkig
ook bij de grotere instellingen hoog op de agenda. Van ANWB tot Shell
en de HTM, ze denken
allemaal mee. Bestuur
foto: Martijn Beekman

De energie

ls wethouder heb
ik het voorrecht
veel mensen te
ontmoeten. Actieve bewoners, gedreven
ondernemers en niet te
vergeten onze bevlogen
ambtenaren. Allemaal zijn
ze, op hun eigen wijze, actief bezig met een van de
grootste uitdagingen van
de stad: het verkeer in
goede banen leiden. In dit
geval vooral het verkeer
van de toekomst. Met
genoegen las ik de verhalen van deze VoorLopers.
Wat een energie en vooral
ook wat een variëteit.
Mobiliteit raakt werk en
vrije tijd. En mobiliteit
gaat over wandelaars
op een verbrede stoep,
de fietskoeriers, slimme
verkeerslichten tot aan
het vrachtvervoer per
schip. Deze VoorLopers
zijn zowel innovatief als
bevlogen.

Mobiliteit
en ruimte

1

De VoorLopers in dit hoofdstuk vertellen
opvallend vaak een groot verhaal. Het verhaal
van de natuurlijke stad, de stad van voetgangers of de stad die vriendelijk is voor ouderen. Bewust kiezen deze vertellers niet voor
de dystopie, voor het angstbeeld, maar voor
een perspectief dat uitnodigt en uitdaagt. Een
aantal zaken keren daarbij steeds terug. We
gaan steeds meer bij elkaar wonen, werken
en leven (we noemen dit verdichting en kleinschaligheid). Dit zet aan tot lopen, fietsen en
het delen van (elektrische) auto’s. En laten we
niet raar opkijken wanneer ook de elektrische
step gemeengoed wordt. Dit gaat niet zonder
slag of stoot. Bij grote verhalen passen bijna
altijd ook grote conflicten. De auto zal zeker
niet verdwijnen en het gevecht om de parkeerplaats is begonnen.

De binnenDe strategie
van Bureau
Binnenstad
Bureau Binnenstad richt zich op het
bevorderen en realiseren van duurzame mobiliteit in de stad. De strategie
kent drie pijlers:
1 Emissie neutrale logistiek: Op 8
maart 2018 hebben Haagse ondernemers, brancheverenigingen en de
gemeente het Convenant Stedelijke
Distributie ondertekend. Hier is
de ambitie vastgelegd om in 2025
winkels, horeca, kantoren en bewoners in de binnenstad alleen nog
te bevoorraden met ‘zero-emissie’
vrachtvoertuigen. Hiermee wordt
een belangrijke stap gezet in het
verbeteren van de luchtkwaliteit,
leefbaarheid en economisch functioneren van de binnenstad. Bureau
Binnenstad heeft de ondertekening
van dit Convenant geïnitieerd en
begeleid.
2 Terugdringen van het aantal voertuigbewegingen via verschillende
maatregelen, zoals collectieve
afvalinzameling, bevoorrading van
winkels via hubs en het anders
inrichten van pakketbezorging in de
binnenstad.
3 Toegangsbeleid tot de binnenstad:
Heldere keuzes over het toestaan
van vervoersmiddelen in de straten.
De keuze voor meer voetgangersgebieden is gemaakt, en de ambities
hierover zijn vastgelegd in het
coalitieakkoord.

stad als
podium
voor alles
wat de stad
te bieden
heeft

A

d Dekkers draait al heel wat jaren mee in de
Haagse binnenstad. Eerst via zijn werk voor
een groot modewarenhuis, sinds een aantal
jaren als directeur Bureau Binnenstad. Bureau
Binnenstad werkt met een kleine staf voor de publiek
private samenwerking in de Haagse binnenstad waarin
onder andere ondernemers, eigenaren, bewoners en de
gemeente vertegenwoordigd zijn.
‘De missie is veelzijdig, maar in
ieder geval ook het bevorderen
van een schone en bereikbare
binnenstad, waarin het voor
bewoners en bezoekers goed
toeven is. Ondernemers krijgen
steeds meer aandacht voor
mobiliteit en logistiek. Nog niet
zo lang geleden ging het in eerste
instantie om voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers
van de binnenstad. Nu verschuift
de aandacht naar de logistieke
uitdagingen waaronder het duurzaam aanleveren van de goederen
en het bundelen van het inzamelen van bedrijfsafval. Begin 2018
is hiervoor het breed gedragen
convenant Stedelijke Distributie
Den Haag ondertekend’.
‘Het Bureau Binnenstad erkent
dat er nog wel meer mogelijk is
als het gaat om het inschakelen
van creativiteit vanuit de stad
voor mogelijke logistieke oplossingen. Mijn verwachting is bijvoorbeeld dat de binnenstad zich
verder zal gaan ontwikkelen tot
walkable city waaraan de nodige
consequenties en uitdagingen zijn
verbonden’.
‘Mijn wens is dat ondernemers en
andere professionals, werkzaam
in de binnenstad, de bezoekers
het verhaal van de stad kunnen

vertellen waarin de Haagse binnenstad onderscheidend is. Niet
alleen bekeken vanuit het heden
maar zeker ook vanuit de historie
van de stad. Het verleden kan
je inspireren. Bijvoorbeeld het
terugbrengen van oude functies.
De Riviervismarkt weer gebruiken
voor een dagelijkse vismarkt?’
‘De binnenstad is aan het verdichten en er zijn veel gebruikers die
in de binnenstad willen zijn zoals
ondernemers, investeerders, bewoners, studenten en bezoekers.
Het zou geweldig zijn wanneer
de binnenstad zich verder gaat
ontwikkelen tot een podium voor
alles wat de stad te bieden heeft.
De binnenstad moet letterlijk en
figuurlijk laagdrempelig zijn.’
binnenstad-denhaag.nl/
organisaties/bureau-binnenstad-aangenaam

Kleinschaligheid en een
cultuuromslag
zijn nodig

R

esi Kersten en Arnold van der Heyden zijn
beiden lid van de Werkgroep Verkeer die
meedenkt in diverse buurten, van de Bloemenbuurt, de Bomenbuurt tot een deel van
de Vogelwijk. Arnold van der Heyden is wel heel actief,
hij is ook nog eens de voorman van ROVER in Den Haag.
Al snel gaat het over de bomenkap voor de tram op de
Scheveningse weg. De meningen lopen uiteen, van ‘het
was nodig en er komen bomen voor in de plaats’ tot aan
‘hoe kan de gemeente zoiets nou doen?’.

Verder zijn zij het over veel zaken
wel eens. Dan gaat het om kleine
maar belangrijke zaken, als veilig
uitstappen bij de trams op de
Laan van Meerdervoort tot aan
grotere kwesties als vraagtekens
bij de distributie. ‘Is het nu echt
nodig dat die grote vrachtwagens laden en lossen bij bedrijven als de Jumbo? Waar zijn de
distributiecentra die een andere
oplossing mogelijk maken?’
Vooral Arnold Heyden benadrukt
het belang van er vroeg bij zijn.
‘Bij nieuwbouw zoals Ypenburg
of Binckhorst zijn en worden
kansen gemist om te innoveren
en te innoveren met oplossingen
voor de fiets. Bij tramverkeer zijn

de last en first mile belangrijk,
waarom wordt daar niet beter op
ingespeeld? Waarom wordt niet
gewerkt met kleinere bussen,
waardoor het opheffen of korten
op lijnen minder vaak nodig is?’
Kleinschaligheid is voor hen
uiteindelijk de oplossing plus
natuurlijk een cultuuromslag. Als
meer mensen ook in hun buurten
de bus nemen, blijven de lijnen
ook in stand’.
bomenbuurtonline.nl/werkgroepen/verkeer-en-veiligheid

H
Vervanging
riool biedt
kansen

akim Ahbarouch is voor de Dienst Publiekszaken werkzaam als projectleider Haagse
Kracht in het stadsdeel Segbroek. Dit is een
stadsdeel waar bewoners en ondernemers
regelmatig het initiatief nemen om de leefbaarheid
in hun buurt te verbeteren. Zo ook op het gebied van
mobiliteit.

‘In het Regentesse- en Valkenboskwartier zijn initiatieven (Debatmobiel, de Vrijstraat) gestart om
de bewustwording te vergroten en
het gesprek aan te jagen over wat
er nog meer kan met de ruimte
die nu gereserveerd is voor auto’s.
De ervaringen laten zien dat
bewoners erg hechten aan hun
auto voor de deur ondanks de
andere voordelen (spelen,
ontmoeten, fietsen, groen) die
meer ruimte in de straat te bieden
heeft. De winst voor nu is vooral
dat er bewustwording is gecreëerd’.
‘Een andere wijk in het stadsdeel
Segbroek, waar bewoners met
veel plezier wonen, is de Bomenbuurt. Dit willen ze hier blijven
doen, ook als ze wat ouder
worden. Onder aanvoering van
het wijkberaad wordt er op dit
moment nagedacht over wat er
voor nodig is om de wijk seniorvriendelijk in te richten. Dit is
sinds de pilot met het wijkbudget
(begroting waar de buurt zelf over
mag beslissen) uitgebreid met
kindvriendelijk. In beide gevallen
gaat het erom dat zij zich veilig
door de wijk kunnen verplaatsen.
Dit betekent dat er soms een

stoep verbreed, een band
verlaagd of een platform moet
worden aangelegd om oversteken
te vergemakkelijken/routes te
creëren. Ouderen moeten
onderweg kunnen rusten en wat
helpt om mobiliteit onder de
ouderen te stimuleren is dat er
ontmoetingsplekken zijn. Deze
kunnen gecombineerd worden
met ruimte voor spelen. Het is
een flinke opgave maar er is een
kans om dit in één keer goed te
doen. Het riool wordt vervangen
en dit biedt kansen om mee te
liften. In Bezuidenhout-Oost is op
deze manier de inrichting van de
buitenruimte succesvol geoptimaliseerd. In de Bomenbuurt gaan
we hier van leren en het kunstje
na doen. De discussie over de rol
van de auto gaat hier ongetwijfeld
gevoerd worden’.
denhaag.nl/nl/in-de-stad/
denk-mee/haagse-kracht-in-uwwijk.htm

J

urienne Hollaar is een
zeer actieve bewoner
van stadsdeel Laak
en is er daarnaast als
zelfstandig ondernemer,
met actieve steun van het
stadsdeel, ook al jaren actief.
Betaald maar zeker met flink
veel passie-uren.

Parkeren
bij grote
evenementen

‘Eerst werkte ik onder de vlag van
Quartier Laak, met een Franse knipoog.
Inmiddels is er een heuse coalitie met
de gemeente, de Haagse Hogeschool
en vele ondernemers (denk aan de
Binckhorst). Ik noem mij nu wijkmakelaar en verbind op creatieve wijze (van)
alles met alles. Zo kwam er de vraag
vanuit de gemeente: Waarom hebben
wij geen project met een elektrische deelauto? Ik zocht contact met
Multilease die twee wagens in de wijk
wilden plaatsen. Actieve buurtbewoners kregen gratis rijminuten als ze de
wagens parkeerden bij grote evenementen (reclame). Zo zijn er inmiddels
vele actieve gebruikers. De grootste
uitdaging is tot nu toe het ontwerp
en aanleg van Wijkpark Cromvliet.
Onder die vlag werd een gehele wijk
vergroend, waarvoor parkeerplaatsen
verdwijnen, ondanks de verwachte
groei. Daarnaast worden bankjes
geplaatst, komt er een voetenwasplek,
rollator-opslagpunten en worden er
brede(re) looppaden gemaakt. Dit project wordt opgezet als een participatieproject, waarin bewoners actief mee
schetsen, met een landschapsarchitect
uit de buurt. Opvallend is dat van jong
tot oud overeenstemming bestaat
over het uitgangspunt: We kiezen voor
rust! Daarnaast wordt er volop gebruik
gemaakt van de denkkracht van
studenten, die voor hun minor worden
ingeschakeld’.
quartierlaak.nl

De stad van
de toekomst
is een stad die
natuurlijk
aanvoelt

W

alter Dresscher is de bedenker van een
boeiend concept, de natuurlijke stad,
waarover hij op gedreven wijze vertelt.
‘De natuurlijke stad staat niet zozeer voor
een volledige groene stad, als wel voor een stad die
natuurlijk aanvoelt. Consequent doorgevoerd is het een
radicaal concept, naar buiten stappen en de lucht ruiken en ademen is een natuurlijke handeling, vervolgens
geconfronteerd worden met een opeenstapeling van
geparkeerde auto’s is dat absoluut niet’.
Een van zijn projecten is daarom
de Vrijstraat, waarin nieuwe ruimte wordt geboden voor andere
vormen van samenleven. Een
experiment in de Newtonstraat
riep de nodige emoties op, onder
andere bij bewoners. Wat in de
praktijk betekent dat de aandacht
voor zijn visie en projecten enorm
is gegroeid. Hoe, wat hij zelf
noemt, utopisch ook, steeds werkt
hij met bijzonder goed doordachte en berekende alternatieven.
Dat is steeds voor hem de kern,
laten zien dat er echt een alternatief is.
‘Veel denkers werken met een
dystopie, een angstbeeld. Dat
spreekt mij absoluut niet aan,
het is beter om hoop te bieden.
Volle snelwegen bijvoorbeeld
zijn ook te bestrijden via een
nieuw transport systeem van
ondergrondse buizen waarmee
een alternatief voor de auto kan
worden geboden. Ondergronds
vrachtverkeer als buizenpost,
waarom is het er nog niet?’ Gelukkig krijgt Walter wel steeds meer
het oor van beslissers en beleidsmakers. Maar hij is kritisch, hij is
voorstander van het op de schop

zetten van hele systemen. ‘Zoals
de wijze waarop nu automatisch
de parkeervergunningen worden
verstrekt, dat moet echt anders.
Niet commerciële bedrijven met
elk hun eigen deelauto en eigen
platform, maar kleine lokale
coöperaties die samen hun eigen
wagenpark bezitten met een landelijke organisatie als drijvende
kracht’.
‘Kunst dat als oplossing voor
problemen wordt gepresenteerd spreekt me niet aan. Ik
vind dat misleidend. Ondanks de
enorme schoonheid en het belang
van kunst, wat betekenen de
lichtjes op de Afsluitdijk van Daan
Roosegaarde nu voor de oplossing van mobiliteitsvraagstukken?
Wel werk ik graag met prachtige
korte video’s en grafische illustraties om m’n verhaal te onderbouwen. Een droom is een boek over
de natuurlijke stad, de kosten
daarvan staan realisatie nu nog in
de weg’.
denatuurlijkestad.nl

J

Het
Hagenaartje
als
stroompunt

acob Snijders is een oud-ondernemer (IT) met
pensioen maar allerminst klaar met werken. Integendeel, hij heeft met zijn mensen van het Wijkberaad Bezuidenhout een bijna florerende onderneming gemaakt, met zijn twintig werkgroepen bijna een
klein stadsbestuur. Hij zoekt voortdurend naar goede
mensen, naar architecten bijvoorbeeld, die hij dan
verleidt om zich in te zetten voor de wijk. Hij fungeert
dan als de accountmanager, hij zit niet overal bij, maar
helpt bijvoorbeeld wanneer nieuwe energie nodig is.
Voor Jacob Snijders begint het met
visie en groter denken: ‘De stad
raakt overvol met auto’s en de toeristenstroom zwelt aan. Dan kun je
volgens mij niet meer volstaan met
een nieuwe tramlijn hier of een
appje daar. Dan is het tijd om na
te denken over nieuwe vervoersvormen, met nieuwe opstappunten
en als het moet met ondergronds
verkeer. Soms leiden we aan ‘wishful thinking’, de autostroom in de
wijken neemt niet af, maar zal de
komende jaren zelfs flink toenemen. Dat vraagt nu al om actie’.
‘Ik ben onder andere actief bezig
met pleinen. Ze deden een proef
om de leefruimte te vergroten,
bij het Silleplein. Na een enquête
hebben de bewoners zich daar
achter gesteld en is het tijd om
ook verder te kijken naar alle andere pleinen, zoals bijvoorbeeld
het Stuyvesantplein, vanuit een
heldere visie’.
Jacob Snijders ergert zich aan de
toenemende rotzooi van laadpalen en kruisen op de weg voor
elektrische auto’s. ‘Dat kan mooier
en slimmer. Het wijkberaad is
dan eigenwijs en is zelf begonnen
om een Hagenaartje (de parkeerpaaltjes) om te bouwen tot
een laadpaal. De gemeente was
hier niet direct blij mee want met
kabels in de grond moet je ook
voorzichtig zijn. Het experiment

is desondanks inmiddels een
geaccepteerde proef met tien Hagenaartjes, een mooi succes. Het
kan nog beter en professioneler,
we hopen en verwachten dat de
gemeente dit oppikt’.
‘We zijn ook proeven gestart
met elektrische auto’s. Het idee
daarbij was om er eerst mee te
leren rijden. Bewoners kunnen
zich inschrijven voor het gebruik
van elektrische Buurauto’s. Dit is
voor mij echt een voorbeeld wat
groter en sterker kan. De busjes van Post.nl die door de wijk
scheuren, waarom zijn die nog niet
elektrisch?’
‘Ons wapen zijn de gebiedsvisies,
de door ons gebouwde LeefbaarheidsEffectRapportage (LER).
Wat zijn de afspraken uit Brussel,
Binnenhof en Stadhuis en wat is
de werkelijkheid. Het gemeentelijk
apparaat is helaas wat verkokerd,
de ene afdeling weet niet altijd wat
de andere afdeling heeft beloofd.
We krijgen nu heel veel belangstelling voor de LER van gemeentes,
maar ook van wijkverenigingen
vanuit het hele land. We gaan binnenkort zeker gebruik maken van
ons right to challenge, en ja, soms
denken we echt dat bewoners het
beter kunnen’.
bezuidenhout.nl
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Fietslessen in

Morgenstond

os Muller is al jarenlang actief als voorzitter van
het Wijkplatform Morgenstond, gezeteld in in het
drukke en gezellige Ontmoetingscentrum Morgenstond.

‘De wijk Morgenstond bestaat voor
een deel uit hardwerkende zzp-ers,
van allerlei herkomst. Ze parkeren
hun auto vaak in de wijk, omdat
hier geen betaald parkeren geldt,
waardoor de parkeerplaatsen voor
bewoners onnodig bezet worden
gehouden. Voor elektrische auto’s
is alleen achter het Stadsdeelkantoor aan de Leyweg plek om
vier auto’s op te laden. In Escamp
draait het niet zozeer om experimenten met elektrische auto’s.
Het is een wijk van hardwerkende
zzp-ers, die soms drie dagen hun
auto achterlaten omdat ze elders
een klus hebben’.
‘In Morgenstond staat het letterlijk
vol met auto’s, elke dag. Een van
de redenen is de niet aanwezige
parkeerplaats voor het personeel
van het Stadsdeelkantoor. Omdat
een deal met Q Park uitbleef
is in de wijk voor ambtenaren en
bezoekers nauwelijks parkeerruimte beschikbaar. Dit is een
punt van zorg, omdat er ook volop
nieuwbouw in de vorm van flats
aankomt. De nieuwbouw bevat 243
woningen met wellicht eenzelfde
aantal auto’s. Een neveneffect is
dat er veel gelopen wordt door
de bewoners, men is bang om na
korte ritjes met de eigen auto het
moeizaam verworven plekje te
verliezen. In deze wijk wordt minder gefietst, maar er zijn nu gratis
fietslessen via het Ontmoetingscentrum Morgenstond. Waarbij
actief wordt samengewerkt met
de Haagse Fietsenwinkel gevestigd
in de Leggelostraat. Door sportcoach Maarten Boot worden de
lessen gegeven, de reparatiewinkel
bevindt zich om de hoek bij het
buurthuis’.

‘Veel aandacht gaat naar de ruimtelijke inrichting rond mobiliteit.
Het nieuwe kruispunt Melis Stokelaan hoek Leyweg is aangelegd via
het zogenaamde Lagras systeem.
Dit houdt in dat het kruispunt door
het verplichte langzaam rijden
veiliger zou zijn. Helaas blijkt dit
in de praktijk niet het geval te zijn.
Als men vanuit de Leyweg over het
kruispunt de parkeergarage in wil
rijden heeft men vijf stopplekken
te overbruggen. Er is in het midden
een extreem brede groenstrook
aangelegd die niet zoveel nut
heeft. Als men deze groenstrook
aan weerszijden zou versmallen
kan de bus veiliger rechtdoor
gaan, in plaats van nu een groot
gedeelte op het fietspad te moeten
rijden. Dit laatste levert vaak ook
gevaarlijk situaties voor de fietsers
op’.
‘De OV halte ziet er weliswaar mooi
uit, maar is slechts voor een klein
gedeelte overdekt, met als resultaat dat je bij regen en wind onbeschut staat. Er vindt over dit soort
zaken weliswaar overleg plaats
met alle betreffende instanties,
maar de toepassing en uitvoering
laat vaak lang op zich wachten. De
wegen rond de Melis Stokelaan
zijn ronduit gevaarlijk, onder meer
door een iets te breed uitgevallen
groene middenberm. Daardoor
moet de bus altijd een stuk van
het fietspad meenemen bij een
bepaalde bocht. Het tramstation
ziet er weliswaar mooi uit, maar
is niet overdekt zodat je bij slecht
weer vol in de regen staat’.
outside-inc.nl
worldstartupfactory.com

De
kosmopolitische
stad

E

rik Pasveer is de stadsstedenbouwer van de stad
Den Haag. Hij heeft zijn sporen verdiend in andere grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam.
En leerde ook veel van de bekende stedenbouwkundige Riek Bakker, vooral van haar devies: Het hoeft
niet saai.

‘Ik heb grote waardering voor
de technici en ingenieurs die
bezig zijn met zaken als slimme
verkeerslichten en dynamisch
verkeersmanagement. Vooral op
dit laatste terrein is veel gepresteerd. Maar ik wil benadrukken dat
innovatie niet altijd high tech hoeft
te zijn. Het beroemde witte fietsenplan was in de kern heel simpel,
meer cultureel dan technologisch’.
‘Innoveren, zeker in de stadsontwikkeling, gaat vaak minder via
hoogwaardig en gespecialiseerd
onderzoek en veel vaker via de
‘wisdom of the crowd’. Mensen in
steden zoeken, vinden en bedenken massaal hun eigen oplossingen: Een groot maatschappelijk
laboratorium. Den Haag groeit,

verdicht en wordt steeds meer
een kosmopolitische stad, met
steeds meer jongeren. Wanneer de
stad verdicht wonen steeds meer
mensen op relatief kleine afstand
tot elkaar en dat zorgt voor allerlei
vervoersinnovaties als de step en
smart cars. Dichtheid is hiervoor
de centrale term. In een verdichte
stad wordt meer gelopen en gefietst en passen de voorzieningen
zich daarbij aan. Belangrijk is het
complete verhaal te blijven vertellen. Kleine, massale innovaties
gaan niet zonder ‘zware’ vernieuwende ingrepen zoals de schaalsprong en de metro naar zee’.
denhaag.nl

G

errit Jol is de verkeersdeskundige van de bewonersorganisatie Havenkwartier. Hij werkte
als projectmanager voor infrastructuur en
mobiliteit over de hele wereld, van Europa tot
het Verre Oosten.

Stop met

‘Daar leerde ik het belang van
goede analyses, goed je huiswerk
doen. Dat wil zeggen realistisch
kijken naar alle vervoersstromen
en dan voor verschillende scenario’s beredeneerde keuzes maken.
De komende jaren zal de toeristenstroom richting Scheveningen
groeien tot 22 miljoen bezoekers
per jaar, vergelijkbaar met de drukte van Amsterdam. Tegelijkertijd
groeit het aantal inwoners van Den
Haag tot 600.000’.
‘Die extra vervoersstromen
proberen op te vangen met OV is
misschien de goede weg, maar
daarmee is de auto nog niet
verdwenen. Elektrisch of zelfrijdend, voorlopig blijft de auto

wensdenken

aanwezig in het straatbeeld. Een
mobiliteitsnota die zich alleen met
OV en de fiets bezighoudt, maakt
zich schuldig aan wensdenken.
Hoe dan ook, met alleen ‘slimme’
oplossingen komen we er niet,
ook voor een OV plan zullen grote
ingrepen in de infrastructuur nodig
zijn. De focus is nu te veel gericht
op korte termijn maatregelen en
het wegwerken van relatief kleine
problemen. Het is nu de hoogste
tijd voor een realistisch masterplan: Een doorkijk en visie voor de
komende 25 jaar en vervolgens het
vaststellen van de eerste fase, die
je in de komende 5 tot 10 jaar wil
realiseren’.
bohscheveningen.nl

De ruimte in
de stad anders
verdelen

F
onaal.

erry Smith is al jarenlang in diverse rollen werkzaam binnen de ANWB, tot voor kort in de rol van
directeur public affairs. Hij is Den Haag geboren,
maar werkt nu nationaal en vooral ook internati-

‘De 135 jarige ANWB is van oudsher
een club van pioniers, denk aan
de bewegwijzering die destijds
door de ANWB is opgezet. Ik ben
zelf de uitvinder van het begrip
leasefiets. Soleren kan door de
sterk ontwikkelde specialismen in
deze tijd niet meer. Samenwerken
is daarom noodzaak. Bijvoorbeeld
in de landelijke mobiliteitsalliantie
en via het internationale mobiliteitsnetwerk van de FIA’.
‘Voor mijzelf staat vooral veiligheid
hoog op de agenda. Verdichting
van de stad waardoor de verkeersdrukte toeneemt, plus de groei
van de elektrische fiets, zorgen
voor meer onveilige situaties en
ongevallen. Het is daarom nodig
de ruimte in de stad anders te verdelen en meer prioriteit te geven
aan lopen en fietsen’.
‘Daarnaast wil ik wijzen op de
sociaal economische dimensie van
mobiliteit. Mensen met een lager

inkomen kunnen de sterk gestegen
woonlasten niet meer betalen en
daardoor niet meer wonen in de
stad waar ze werken. Daardoor
moeten ze meer reiskilometers
en kosten maken wat leidt tot
uitsluiting van maatschappelijke
processen’.
‘Als belangrijkste innovatie wil ik
noemen ‘connectivity’. Voertuigen kunnen elkaar automatisch
herkennen, wat de veiligheid
en doorstroming bevordert. Dit
betekent op termijn zelfs dat
verkeerslichten niet meer nodig
zijn, voertuigen bepalen dan zelf
de meest optimale volgorde van
voorrang op een kruising’.
rijksoverheid.nl/ministeries/
ministerie-vaninfrastructuur-en-waterstaat

Deeleconomie

2

Het woord is inmiddels overal gemunt:
Deeleconomie. Voor de Haagse VoorLopers
betekent dit in de praktijk vooral het delen
van (elektrische) auto’s. Dikwijls start dit met
een actieve bewonersgroep, die hun nek uitsteekt. Die bijna altijd creatief is en de stress
die daar soms bij hoort accepteert (gedoe
over geld of vergunningen). Een uitdaging die
daar steevast bij opduikt is die van de opschaling. Hoe kan het aantal deelauto’s in een
wijk worden vergroot. Sommige VoorLopers
zoeken het in de coöperatievorm, weer anderen beginnen aan het avontuur in samenwerking met bedrijven.

W
Een elektrische
auto delen
Elektrisch auto’s zijn de toekomst,
maar in individuele aanschaf en
gebruik nu nog relatief duur. Er zijn
daarom verschillende initiatieven in
Den Haag om het gebruik van een
elektrische auto te delen.
1.	De Groene Regentes: De inwoners
uit het Regentessekwartier kunnen
een proefabonnement afsluiten voor
een elektrische deelauto. Daarvoor
krijgen ze een tegoed in kilometers
die ze in een jaar kunnen gebruiken.
Een proefabonnement kost 45 of 90
euro, en een maandabonnement
kost 105 (200 km) of 195 euro (400
km). Het initiatief van De Groene
Regentes heeft subsidie ontvangen
van de gemeente Den Haag.
2. Buurauto: Andere inwoners van Den
Haag kunnen een abonnement op
de Buurauto krijgen tegen hogere
maandelijkse kosten. Deelnemers
van Buurauto waarderen de duurzaamheid van het initiatief en de
vermindering van de parkeerdruk
in de straten. De initiatiefnemers
van Buurauto zijn met de gebruikers
op zoek naar een businessmodel
dat wel voldoende rendeert. Om
kostendekkend te kunnen zijn,
zou een auto minstens 10.000 km
per jaar moeten rijden. Om dat te
bereiken moeten de deelnemers
vooral intensiever gebruik maken
van de Buurauto.

Het
begint
met kijken

im Schutten van het buurtinitiatief De
Groene Regentes is stellig: ‘Kijk nu eens
naar deze oude wijk, het Regentesse/
Valkenboskwartier. Stamt uit begin 1900.
Niet gebouwd voor de stroom van auto’s die het nu
moet verwerken. En toch gaat de gemeente door met
het afgeven van parkeervergunningen. Parkeervergunningen worden te gemakkelijk toegekend en de kosten
hiervoor zijn veel te laag. Dit kan gewoon niet, ook als
we weten dat de stroom van auto’s nog zal toenemen.’
‘En kijk ook eens naar deze straat
vanaf ons terras. Het is lelijk, veel
te vol en er is eigenlijk geen ruimte meer voor iets anders dan auto’s en fietsen. Deze oude wijk is
niet gebouwd voor de stroom van
auto’s die het moet verwerken.
Om een begin te maken om deze
straten leger te krijgen, moeten
we meer gaan fietsen, meer het
OV gebruiken en als het niet anders kan auto’s delen. En dan bij
voorkeur elektrische auto’s. Enige
tijd geleden is daar een enquête
voor uitgezet. De uitkomst was
dat ongeveer 50% geen auto bezit
en wel behoefte heeft aan zo nu
en dan een auto. De andere 50%
heeft wel een auto, en gebruikt
hiermee ruim 100% van de publieke ruimte in de straat. Waarbij die
auto’s ook nog eens grotendeels
niet gebruikt worden. Met auto
delen, kun je het aantal auto’s
verminderen en kan het gebruik
van de publieke ruimte eerlijker
verdeeld worden.’
‘Ik zelf heb een uitgesproken
voorkeur voor de coöperatie als
vorm voor het gezamenlijk gebruik
van elektrische deelauto’s. Met
zonnepanelen op collectieve
daken (sporthal, theater) zijn we
inmiddels gewend aan deze vorm
van samenwerking in de buurt.

Dat zou ook moeten kunnen voor
elektrische deelauto’s, laadpalen
en parkeerplaatsen. Een coöperatie is een hechte vorm van
samenwerking voor een gemeenschappelijk doel. Dat is meer dan
een vrijblijvend gezelligheidsclubje. We hebben in overleg met de
gemeente zes parkeerplaatsen
vrijgemaakt waar vier elektrische auto’s kunnen parkeren en
laden. Met elektriciteit die we zelf
opwekken. Het dilemma is vaak
dat medebewoners niet zomaar
bereid zijn parkeerplekken in te
leveren. Onlangs was er in de
Newtonstraat een relletje doordat
er een aantal parkeerplaatsen
tijdelijk werden vrij gemaakt voor
vergroening.
Het kan ook anders. We hebben
sinds kort tijdelijk een tafel
staan in de nabijheid van de zes
parkeerplaatsen en we zien dat
mensen bij mooi weer hier gezamenlijk eten. Dat kun je dus ook
doen met vrijgekomen parkeerplaatsen. Het kan wel, kijk maar
naar Gent, daar komt het idee van
de Leefstraat vandaan’.
groeneregentes.nl

H
Gratis
OV voor de
Hagenaar

enk van Bentem is secretaris van het bestuur
van Wijkberaad Vruchtenbuurt en oud-bankdirecteur. Over een jaartje verlaat hij de wijk
maar voorlopig timmert hij nog volop aan de
weg. Op zijn initiatief is de werkgroep Deelauto opgericht.

‘Auto’s vormen een probleem
in de jaren 30 Vruchtenbuurt.
Reden dat in het westelijk deel
geen ORAC’s geplaatst kunnen
worden omdat er eenvoudigweg
geen plek voor is. De verjonging
van de wijk met gezinnen leidt tot
meer autobezit. De verlaging van
het parkeertarief voor de tweede
auto en de aantrekkende economie hebben ook geholpen met
de vergroting van het probleem.
Ik ben groot voorstander van het
autodelen en ik promoot dit in
mijn wijk. Een oproep in wijkmagazine de Vruchtenpers heeft 60
belangstellenden opgeleverd. In
de toekomst zullen er 5 à 6 deelauto’s per straat zijn, vermoed ik.
Nieuwe generaties zullen minder
‘bezitterig’ zijn met hun heilige
koe en hun auto gaan delen. En
dan het liefst een elektrische
auto. Met een chique oplossing
voor de laadstroom, iedereen
met een elektrische auto in een
Hagenaartje een stroompunt’.
‘In de Vruchtenbuurt is driekwart van de bebouwing gestapeld. Dat betekent dat fietsen
voornamelijk op straat worden
geparkeerd. Het wijkberaad pleit
voor handhaving op weesfietsen
maar door onderbezetting bij de
afdeling Handhaving gebeurt er
weinig op dit vlak. Het wijkberaad

heeft – met een subsidie van de
gemeente – zelf een fietsenstalling geopend in haar tuin met plek
voor 26 fietsen (en een wachtlijst
van 20). De fietstrommels her en
der in de wijk bieden slechts plek
aan 4 fietsen per stuk. Fietsen is
populair onder wijkbewoners en
de behoefte aan stalling van (dure
elektrische) fietsen groot. Er komt
een experiment met fietscarrousels in de wijk. Hierin kunnen
25 fietsen worden gestald en
Biesieklette gaat ze beheren’.
Henk ziet een belangrijke rol voor
het OV weggelegd en heeft een
even simpel als briljant idee om
het OV aantrekkelijker te maken.
‘Op de eerste plaats moet de
kwaliteit omhoog, dus een hogere
frequentie van bus en tram en
een lagere prijs. Daarnaast wordt
de OZB licht verhoogd, waarmee
de gemeente de HTM schadeloos stelt. Iedere Hagenaar krijgt
vervolgens een gratis OV jaarkaart
voor het Haagse traject’.
wijkberaad-vruchtenbuurt.nl

Kwartiermaker
Stedelijke
Innovatie
Laboratoria

R

ob Ruts is sinds 2010 verbonden aan de Haagse Hogeschool. Sinds 3 jaar houdt hij
zich actief bezig met de InnoLabs in Den Haag.

‘De InnoLabs zijn stedelijke innovatie laboratoria waar interdisciplinair met allerlei stakeholders
gewerkt wordt aan stedelijke
uitdagingen als armoedebestrijding, circulaire economie, energietransitie en betrokkenheid van
burgers. Samen met docenten,
studenten, onderzoekers, burgers,
overheden en maatschappelijke
organisaties en ondernemers werken we aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo ook op
het gebied van mobiliteit. Er zijn
momenteel 5 actieve InnoLabs
in Den Haag, onder ander in Den
Haag Zuidwest’.
‘Burgers betrekken is essentieel om verbeterde mobiliteit te
laten slagen. Met Innolabs wordt
vastgehouden aan een werkmethode van 5 stappen: 1. publiek
maken van de issue 2. op zoek
naar controverse 3. Verzamelen
van verhalen en invalshoeken 4.
experimenteren 5. vertalen naar
kwaliteiten die nodig zijn om goede ideeën duurzaam te maken’.
‘Hoe je de stad inricht, heeft
grotendeels te maken met de
vraag en aanbod van mobiliteit.
De burger heeft een bepaalde
mobiliteitsvraag, die afhangt van
veel factoren, het is dus van groot
belang dat men dat stuk begrijpt

en daar heb je input van de burger bij nodig. De overheid en de
bedrijven zitten aan de aanbodszijde, dat landschap verandert
echter snel en er komen nieuwe
spelers bij. Een valkuil is een
plaatje van nu maken en dat als
uitgangspunt nemen om mobiliteit in te gaan richten’.
‘De huidige politiek is heel gericht
op het voorspellen van wat er
kan gebeuren en daar de stad op
inrichten, maar dat moeten we
meer loslaten en gaan inzetten op
veerkracht. Het vermogen om mee
te bewegen, om goed te reageren
op wat komen gaat (wat we in
feite niet weten) is wat werkelijk belangrijk is. Daarom is het
vormen van samenwerkingsverbanden zo belangrijk, met elkaar
de stad maken, vraagt kenmerken
van een community’.
‘De ontwikkeling van mobiliteit
wordt in de weg gestaan door
de huidige harde structuur. De
overheid moet daar een andere
houding innemen, nu houdt zij
vast aan een structuur die echte
vernieuwing in de weg staat. Het
is de tram die de mobiliteit in een
stad bepaalt. We voegen de stad
naar de huidige infrastructuur hoe
het van vroeger uit is georgani-

seerd, in plaats van te kijken hoe
we transport opnieuw kunnen
inrichten zodat het dienend is aan
onze wensen voor de toekomst’.
‘Testen met een ‘resilient’ kijk op
mobiliteit is nu heel erg aan de
orde. En dat kan je niet alleen met
beleid, je zult moeten experimenteren. Laten we uitdagingen in het
klein aanpakken en experimenten
op wijkniveau uitvoeren. Zelf ben
ik een groot voorstander van een
circulaire wijkeconomie. Eén van
de onderzoeken/experimenten
waar ik mee bezig ben komt uit
Mumbai: Een metropool met
lokale economieën, die zorgen
voor een veerkrachtige manier
van transport. Ik onderzoek hoe
transport in oude delen van de
stad georganiseerd is en kijk wat
we daarvan kunnen toepassen in
Nederland. Het ontwikkelen van
wijk economieën in Den Haag en
ze in verbinding stellen met een
aantal hoofdlijnen, zou een mooi
traject zijn om mee te experimenteren in Den Haag’.
dehaagsehogeschool.nl/
onderzoek/onderzoekplatforms/
connected-learning/projecten

Slimme
stad/
slimme
mobiliteit
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Het spreekt bijzonder aan, een slimme stad.
Relatief veel VoorLopers zijn slim bezig. En
dan echt ontzettend slim, zonder overdrijven.
De stad kent allereerst veel slimme ambtenaren. Die een startup-fabriek bouwen, zich
met passie overgeven aan slimme stoplichten
of vol inzetten op personenenvoer op maat
(“mobility as a service”). De slimme stad blijkt
vooral ook een digitale stad, met een bijzonder grote aantrekkingskracht voor creatieve
jongeren. Die met sensoren lege parkeerplekken willen opsporen of ruim baan willen voor
de zelfrijdende auto. De slimme stad stuit ook
op grenzen. Technologie is geen wondermiddel, veel Voorlopers zijn zich meer dan bewust van het belang van gedragsbeïnvloeding.
Ook rijzen (veel) vragen over de speelruimte
voor experimenten. Zijn de eisen en voorwaarden voor het doen van een proef niet te
star? Van wie is de stad eigenlijk, van de ambtenaren of van de ondernemers die dromen
van nieuwe markten?

A

Start up
in
residence

rinda van der Meer is nogal druk. Ze verleidt
bedrijven zich in Den Haag te vestigen en is de
motor achter de Haagse variant van de Start
Up In Residence. ‘Ja, die startup programma’s
komen overal van de grond, het begon oorspronkelijk
in San Francisco, nu gaan steden en provincies er volop
in mee. Mobiliteit is maar één van de startup thema’s,
maar wel een belangrijke. Een stad als Den Haag kent
genoeg creatieve mensen die oplossingen bedenken
voor complexe vragen. Een challenge organiseren is een
goed alternatief voor die zeer ingewikkelde en bureaucratische aanbestedingen.’
‘Het is af en toe wel een uitdaging
om de collega’s zover te krijgen
om aan de slag te gaan met een
startup. Werken voor/met de
startups vraagt veel energie, het
is af en toe wel een uitdaging om
de collega’s te enthousiasmeren
om met een startup aan de slag te
gaan, en zich net zo ondernemend
op te stellen. We trainen de ontwikkelaars en helpen vooral actief
met het zoeken van de eerste
klant. En ja, vaak is de gemeente
die eerste klant. In het algemeen
geldt natuurlijk dat het verdienmodel van de ontwikkelaars een
flinke uitdaging is, dat kunnen wij
als gemeente ook niet oplossen.’
‘Het is nog wel iets wat in de
kinderschoenen staat. Soms word
ik met alle respect wel wat moe
van weer een jonge ondernemer die met een device gebonden
oplossing aankomt. Ik roep dan
in stilte: Nee, niet weer een app!
Ook moeten we er voor waken
dat we de start up inzetten voor
ambtelijke problemen alleen. Het

zou jammer zijn wanneer de ontwikkelaar vooral een kans krijgt
wanneer een ambtenaar ergens
mee vastloopt’.
‘Er zijn genoeg hoopvolle ontwikkelingen. Onlangs kwam een
Indiase jongen langs die hier
studeerde en een oplossing had
voor de groene daken. Dat was
ook wel wat link, want hij wilde
zijn studie er aan geven om in
Den Haag startend ondernemer te
worden.’
‘We kunnen nog wel meer de
samenwerking opzoeken, zo is de
provincie Zuid-Holland onlangs
een experiment gestart met het
bushokje van de toekomst, dat is
ook voor ons interessant.’
startupinresidence.com/
the-hague

De interactie
tussen wegVerkeerslichten
en innovatie
Stoplichten, ofwel Verkeersregelinstallaties (VRI’s) zoals de officiële naam
luidt, spelen een belangrijke rol bij
het reguleren van knooppunten en het
vergroten van de verkeersveiligheid.
De VRI’s kunnen door innovaties ook
voor andere doelen worden gebruikt,
bijvoorbeeld het verbeteren van
de luchtkwaliteit, regulering van
verkeersintensiteit of het verbeteren
van (rij)comfort. De interactieve VRI
communiceert met de omgeving en
met weggebruikers, en is een schakel
in het bouwen van de smart city.
Enkele belangrijkste innovaties in
verkeerslichten in Den Haag zijn de
volgende:
1.	Dynamische Groene Golf (met snelheidsaanduiding): een groene golf
via opeenvolgende VRI’s op basis
van een advies over snelheid aan
chauffeurs;
2.	De Comfort VRI of Afteller bij VRI’s:
aangeven wat de resterende wachttijd is;
3.	Groen op Maat: laatste voertuig rijdt
altijd door geel;
4.	Dubbele drukknop: groentijd voetgangers afgestemd op behoefte, bij
dubbel drukken langer;
5.	Gecoördineerd Netwerkbreed
Verkeersmanagement (GVN): door
gecoördineerde inzet van VRI’s
wordt de toevoer van het verkeer
richting een dreigende file tijdelijk
gereduceerd;
6.	Regensensoren: Fietsers krijgen bij
regen meer en langer groen.

gebruikers
en verkeerssystemen zal
toenemen

A

rjen Reijneveld werkt voor de afdeling bereikbaarheid en verkeersmanagement van de Gemeente Den Haag. Vanuit deze afdeling worden onder andere de verkeerslichten in Den Haag beheerd. ‘In de afgelopen jaren hebben
wij dynamisch verkeersmanagement (DVM) in en om de stad op poten gezet.
Het verkeer op het hoofdwegennetwerk, vooral de S-wegen, wordt nu vanuit de door
ons ontwikkelde verkeerscentrale gecoördineerd en netwerkbreed aangestuurd. Bijvoorbeeld bij incidenten: De omleidingen via de S-wegen worden vanuit het netwerkmanagementsysteem georganiseerd met omleidingsadviezen langs de weg (nu nog,
later ook in de auto) en aanpassingen in de groentijden van de VRI’s op de omleiding.’

‘Een belangrijke nieuwe schakel in
het netwerk en de aansturing van
de verkeerstromen, worden de
iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties). Daarmee vormen zij
de schakel tussen verkeerscentrale, service providers, het wegennet en de voertuigen en overige
weggebruikers. Bij de ontwikkeling van Internet of Things, zal
de interactie tussen voertuigen/
weggebruiker en verkeerssystemen toenemen en ook zal er
meer interactie tussen voertuigen
onderling plaatsvinden. Daarmee
nemen de mogelijkheden voor
dynamisch verkeersmanagement
toe. Echter voorlopig geldt dit
vooral voor voertuigen uit het
duurdere segment en de betere
smartphones.’
‘Wij richten ons als Den Haag met
nieuwe technieken steeds meer
op fietsers, voetgangers en OV.
De interactie is dan anders. Als
voetganger moet je nu nog op het
knopje drukken voor de interactie.
Straks komen daar apps of andere
toepassingen voor. En dat moet je
ook steeds leuker en uitnodigend
maken, zodat mensen het ook
doen. Dat de knopjes niet werken

is een fabel, die wil ik bij deze dan
ook ontkrachten. Onze knopjes
werken wel, ook voor de fietsers’.
‘Het is onze wens dat in de
toekomst de weggebruikers
meer data of informatie met de
wegbeheerder gaan delen om het
totale mobiliteitssysteem slimmer
te maken. Alles binnen de nieuwe
privacy wetgeving. Wij moeten
dan wel het vertrouwen zien te
winnen van het publiek om dat te
mogen doen, net zoals bijvoorbeeld Google en Facebook dat
doen. Wij moeten kunnen laten
zien hoe dat de mensen gaat helpen. Wij hebben de verkeerslichten inmiddels zo slim gemaakt,
dat het voor de weggebruiker niet
meer zichtbaar is wat er achter de
schermen gebeurd. Maar zeker is
dat er in de regelautomaat continu heel veel afwegingen worden
gemaakt over hoe alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk
kunnen worden bediend. Maar
niemand die het ziet en niemand
die het weet. Tot nu toe dan”.
Arjen Reijneveld ziet zichzelf
als de man met ideeën. Bij de
afdeling bereikbaarheid en

verkeersmanagement van de
Gemeente Den Haag werken zo’n
30 mensen. En altijd zijn zij op
zoek naar manieren of middelen
om de bewoners en bezoekers
die onderweg zijn in Den Haag
nog beter te kunnen bedienen. Zij
hebben ook de kennis en de capaciteit om nieuwe toepassingen
te ontwikkelen. ‘Innovatoren bij
de gemeente hebben vaak meer
ideeën dan de beleidsmakers
kunnen gebruiken. De uitdaging
voor ons is dat er nieuwe en juiste
ideeën en technieken beschikbaar
zijn op het moment dat het beleid
of de uitvoering daar om vragen.
En tot die tijd blijven we experimenteren’.
denhaag.nl/nl/in-de-stad/
verkeer-en-vervoer/
bereikbaarheid.

Met
computers
verkeer en
vervoer
efficiënter en
veiliger maken

J

an Linssen is eigenaar van ARS Traffic & Transport
Technology. Het kantoor zetelt in een prachtig
pand aan de Nassaulaan. Na enkele jaren gewerkt
te hebben als geofysicus aan de universiteit en als
softwareontwikkelaar bij BSO, besloot hij als zelfstandige zijn loopbaan te vervolgen. Door zijn werk voor Paul
Nouwen van de ANWB heeft hij zich in 1998 laten inspireren zich volledig te richten op mobiliteit. Inmiddels
werken bij ARS T&TT 400 mensen, waarvan meer dan
100 in Nederland. Door ARS T&TT worden markten in
Europa, Azië en de USA bediend.

Jan Linssen is zijn Haagse wortels
trouw gebleven, zijn vroegere
school staat zelfs naast zijn
huidige kantoorgebouw. ‘In de
beginjaren was ondernemen in
IT, innovatie en mobiliteit voor
iedereen nieuw. De gebroeders
DAS maakten hun futuristische
tekeningen over verkeer in de
toekomst, maar de technologische
expansie moest zich nog voltrekken. Inmiddels is ARS T&TT landelijk bekend van onder meer de
displays bij bushaltes, trajectcontrolesystemen, parkeersystemen
en zelfs verkeersmanagementoplossingen voor de scheepvaart op
de Schelde en in de Rotterdamse
haven’.
‘Een belangrijk nieuw thema
is spitsmijden en Mobility as a
Service. In september is hiervoor
Mobility MIxx van LeasePlan
overgenomen’. Jan Linssen is er
van overtuigd dat er de aankomende jaren enorme innovaties in
de mobiliteit gaan plaatsvinden.
‘Een voorbeeld is de zelfrijdende

auto. Kijk naar de cijfers, mensen
maken meer fouten dan computers. Met computers kunnen we
verkeer en vervoer efficiënter en
veiliger maken’.
Wel benadrukt hij dat de techniek
altijd sneller gaat dan beleid en
bestuur kunnen bijbenen. ‘En die
zijn wel nodig. Nederland is een
voorloper in innovatieve mobiliteit. Ik ben een groot voorstander
van een landelijke Smart Cities
aanpak. In India doen daaraan
100 steden mee. Op allerlei
samenhangende onderwerpen
- waaronder mobiliteit - zijn bedrijven daar uitgenodigd om met
plannen te komen die de gemeenschap dienen. Ik ben hierover in
Nederland in gesprek met onze
minister van Binnenlandse Zaken.
Groot denken en vooral handelen,
zoals in India, dat moeten wij ook
kunnen’.
ars-traffic.com

P
Samenspel
Wat is de MRDH
en wat doen zij
in Den Haag?
De Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag (MRDH) is een regionaal samenwerkingsverband van 23 gemeenten.
De twee grootste gemeenten zijn Den
Haag en Rotterdam. De MRDH is onder
andere verantwoordelijk voor de (OV-)
bereikbaarheid in de regio en doet in
Den Haag het volgende:
1. B
 ij het ombouwen van stoplichten
naar slimme verkeerslichten (ivri’s).
In de gemeente Den Haag gaat het
om 80 verkeerslichten.
2. Opzet van een programma voor
automatisch openbaar vervoer
met onbemande voertuigen, zoals
op Capelle Rivium. Samen met de
gemeente en marktpartijen wordt
gestudeerd op de locatie HAGA
ziekenhuis en de Binckhorst.
3. De introductie van Mobility as a
Service (MaaS). De eerste pilot richt
zich op vervoersdiensten die reizigers
ontzorgen bij vervoer van en naar
vliegveld Rotterdam-Den haag
Airport. Denk hierbij aan informatie
over het boeken van taxi, deelauto,
openbaar vervoer.
4. Ondersteuning van Bereikbaar Haaglanden, waarbij regionale werkgevers
worden geholpen bij het nemen van
maatregelen die de automobiliteit in
de spits verminderen.
5. Verbeteren van de ketenmobiliteit,
met focus op voor- en natransport
naar en van OV haltes. Een voorbeeld
is dat er extra fietsenstallingen bij
OV haltes zijn gerealiseerd.

tussen
techniek
en gedragsbeïnvloeding

atrick Norden is belast met innovatie bij
mobiliteit voor de MRDH, de samenwerkingspartner van gemeenten rondom Den Haag en
Rotterdam. Hij is in feite een community-manager die moet aanjagen en versnellen, en snel moet
aanhaken bij nieuwe trends. Belangrijk vindt hij science
fiction, als bron van inspiratie.

‘Veel aandacht gaat naar openbaar vervoer, typisch een onderwerp waarop de markt maar ten
dele haar werk kan doen, het is
nooit kostendekkend te krijgen.
De uitdaging is mensen zowel uit
de auto als uit de spits te krijgen.
Alhoewel ook het moment eraan
komt dat in de spits ook rail en
spoor volledig benut zijn. Daarom
verschuift de aandacht steeds
meer naar de fiets, met prikkels
voor de werkgever maar ook met
de aanleg van fietspaden. De fiets
geeft overigens ook weer nieuwe
uitdagingen, met de elektrische
fiets is de veiligheid weer in het
geding, vanwege hoge snelheden.
Ook wordt steeds meer aandacht gestoken in automatisch,
zelfrijdend vervoer. Maar ook de
zelfrijdende auto’s al of niet in colonnevorm komen op een gegeven
moment in een file.’
‘De technologie push kent zijn
grenzen. Betere voorzieningen
als instrument werken maar ten
dele, al zijn de experimenten
met de snelbus veelbelovend. De
aandacht verschuift steeds meer
naar gedragsbeïnvloeding. Via
campagnes bijvoorbeeld laten
zien hoe fietsers langs de snelweg
de stilstaande auto’s passeren.
Het is altijd belangrijk om voor
alles goede alternatieven te laten
zien en te ontwikkelen. En creatief
te zijn en goed samenwerken
bijvoorbeeld met organisatoren
van events. Na het Vuurwerkfesti-

val op Scheveningen wil iedereen
tegelijk in de tram stappen, dan is
belangrijk hoe dit te voorkomen,
via extra concerten of zelfs een
gratis drankje, om mensen te verleiden nog even te blijven. Goed
bedrag belonen werkt soms beter
dan fout gedrag bestraffen’.
De theorie is mooi, maar de
praktijk weerbarstig. Zelf is hij afgestapt van de deelauto’s omdat
het met een gezin te onpraktisch
wordt om steeds met spullen te
sjouwen. Ook aan goede wil zitten
grenzen. Toch is het opvallend
hoe ontzettend weinig deelauto’s
worden aangeboden in stadsdelen als Ypenburg, daar ligt echt
een braak terrein. Als het met
materialen via apps als Peerby
wel kan, waarom lukt het dan nog
niet genoeg met de auto? Dan
komt naast gewoonte ook plezier
om de hoek kijken. In de auto zitten betekent eigen muziek spelen
en comfort. Het helpt dan om de
comfortfactor te versterken bij het
openbaar vervoer. De koffiebarista’s rondom steeds meer railstations zijn een goed begin. Wat
hem betreft krijgen deze nieuwe
ondernemers gratis stroom of
een andere prikkel, om hun werk
aantrekkelijker te maken’.
mrdh.nl

Experimenteren
met verkeerslichten

R

inse Gorter is een bevlogen innovatieadviseur
bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente
Den Haag. ‘Een recent aandachtspunt ligt in de
slimme verkeerslichten. Altijd al was sprake
van een koppeling tussen bijvoorbeeld drukte en de tijd
waarop lichten op groen of op rood staan, via ‘lussen’
op de weg. Op dit moment wordt via zelflerende intelligentie daarop verder uitgebouwd. Waarbij ook weggebruikers zelf actiever worden geïnformeerd, in een
vroeg stadium (‘talkin traffic’). In theorie is nog zoveel
mogelijk, automobilisten die Spotify aan hebben staan
kunnen bijvoorbeeld via songs geïnformeerd worden
over drukke verkeerssituaties’.

‘Voor experimenten met de
verkeerslichten wordt vooralsnog gekozen voor de stedelijke
hoofdwegen. De aanschaf van
de nieuwe lichten is nu eenmaal
kostbaar. Daarnaast wordt actief
gewerkt met fietsdata, voor het
gebruik van routes. Daarbij wordt
ook samengewerkt met stallingen
zoals Biesieklette. Van de auto
weten we al relatief veel, het rijgedrag van fietsers is nog relatief
weinig onderzocht. Ook is nog
veel te leren over reistijden, in
combinatie ook met multimodaal
vervoer’.
‘Meer aandacht voor de fiets is
ook gerechtvaardigd. Een groep
fietsers gaat veel sneller langs
een stoplicht dan een verzameling

auto’s. Tijd is een schaars goed.
De doorstroming bevorderen
betekent uitdrukkelijk meer met
fietsen aan de slag gaan. In feite
betekent sleutelen aan innovatie
‘schrijven aan het grote ideeënboek’. Zo af en toe wordt vanuit
beheer weer eens een hoofdstuk
opgeslagen en een experiment
gestart. In de hoop dat het uiteindelijk landt’.
denhaag.nl
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De app zoekt
de fiets en
opent het slot

acco Lammers zit
met zijn compagnons
in het bedrijfsverzamelgebouw Bink 36.
Hij is vanouds een industrieel ontwerper, opgeleid bij Industrial Design
Engineering in Delft en hij
vindt het prachtig om het
serieuze met het speelse
te combineren.
‘Als ondernemer is het altijd kiezen
tussen project- en productgericht
te werken. In de laatste benadering
gaat het om echte innovatie, waar
de beloning (of niet!) altijd later
komt. Op dit moment gaat het heel
goed met GoAbout. We maakten
een van deur tot deur reisplanner,
waar nu steeds meer reizen te
bestellen zijn. De app is nu voor
iedereen gratis te downloaden.
De fiets, openbaar vervoer, alle
modaliteiten staan erin. GoAbout
is in essentie een tech-bedrijf en
niet alleen van de fiets. Wel zijn
via GoAbout en dus via de app
deelfietsen te huren. Met de AXA
Bike Security app is het mogelijk
te kijken waar de fietsen staan,
het slot te openen en ja, ook te
betalen’.
‘Na het begin met deelfietsen, is
het nu ook mogelijk om deelauto’s
en in bepaalde gebieden ook het
OV te bestellen via de GoAbout
App. Hierbij wordt eerst gemikt
op een aantal middelgrote steden
zoals Nijmegen. Om later door te
groeien naar landelijke dekking.
Inmiddels lopen hiervoor gesprekken met de meeste OV-bedrijven.
Het perspectief voor GoAbout is,
kortom, gunstig’.
goabout.com

R
Een chatbot
op de
gemeentelijke
site

oberto Viana en zijn co-founder John Bilay zijn het bedrijf Avenieuw gestart.
Met hun start-up waren zij een van de winnaars van de Start-up in Residence
2017. John is een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie (of artificial intelligence, AI) en Roberto heeft informatica gestudeerd.

Ze hebben als start-up in residence een chatbot ontwikkeld
voor de Gemeente Den Haag.
‘Deze chatbot is een digitale host
op, bijvoorbeeld, de website van
de gemeente (denhaag.com) en
bij grote evenementen. Zij geeft
bezoekers van evenementen
gerichte informatie over het evenement, over de mogelijkheden
van openbaar vervoer, vervoer
met de auto en parkeermogelijkheden. Bij grote evenementen,
zoals de Volvo Ocean Race of het
Vuurwerk Festival komen veel
klachten binnen van omwonenden en bezoekers. De klachten
hebben betrekking op overlast
van de grote bezoekersaantallen,
omleidingen of een gebrek aan
parkeerplaatsen. Door de juiste
informatievoorziening te bieden
aan bezoekers, kunnen de grote
bezoekersaantallen beter worden
gestuurd en kan de overlast voor
omwonenden worden beperkt’.
‘De chatbot maakt gebruik van
allerlei achterliggende databronnen over het weer, verkeer,
verkeersdrukte, parkeervoorzieningen, enzovoort. Vervolgens
maakt de chatbot analyses op
basis van kunstmatige intelligentie. Daardoor kan de chatbot
iedereen op maat advies geven,
bijvoorbeeld over het beste moment van vertrek en aankomst, de
beste locaties voor parkeren en
de beschikbaarheid van parkeerplaatsen’.
De beide ondernemers werden als
start-up in residence ondersteund
door marketing experts en com-

municatie experts. Ook werkten zij
nauw samen met ambtenaren van
de gemeente. ‘We hebben veel
van deze samenwerking geleerd.
De gemeente is een complexe
organisatie, die heel graag de
problemen van haar burgers wil
oplossen. De problemen (of de
oplossingen) zijn vaak ingewikkeld
en daarnaast werken gemeentes
met procedures. Daardoor kan het
vinden van de juiste oplossing en
de uitvoering er van veel tijd kosten. Als start-up ben je gewend
om sneller te handelen en sneller
resultaten op te leveren. Maar in
dit geval moet je wel meebewegen met de wensen, ideeën en
het tempo van de gemeente. Ook
moesten wij als start-up anders
manoeuvreren dan consultants
doen of hoe grote bedrijven
werken. Grote bedrijven, zoals
Google, TomTom of IBM duwen al
snel door. Als start-up is het veel
belangrijker dat je de opdrachtgever leert kennen en elkaar vertrouwt. Van daaruit zet je samen
stappen’.

‘De focus van gemeenten is het
verbeteren van de omstandigheden van haar bewoners. Daarvoor
werken zij ook graag samen,
bijvoorbeeld met start-ups zoals
Avenieuw. Aan de andere kant
concurreren steden in Nederland
met elkaar op het gebied van
start-ups en innovaties. ‘Iedereen is nu bezig met big data en
het gebruik van kunstmatige
intelligentie. Als we iets hebben
ontwikkeld met de gemeente Den
Haag is het, door de onderlinge
concurrentie tussen steden, lastig
om ditzelfde product toe te passen in een andere stad. Waarom
niet juist krachten bundelen en
van elkaar leren’, vragen zij zich
af.
avnu.eu

Innovaties
De start-up als
concept
Een start-up is een nieuwe kleinschalige onderneming die zich vaak met
veel passie richt op het ontwikkelen
van een nieuw product of dienst. Deze
start-ups zijn belangrijk om tot innovatie te komen in Nederland, omdat
er vaak nieuwe oplossingen worden
gezocht voor complexe vragen. De
gemeente kan gebruik maken van de
innovatiekracht van start ups door
een prijsvraag (challenge) op te zetten. Prijsvragen waarop start-ups kunnen meedoen zijn een goed alternatief
voor ingewikkelde, grootschalige
aanbestedingsprocedures.
De uitdaging is wel om de problemen
of uitdagingen zo te formuleren dat
start-ups hier op kunnen inschrijven.
Belangrijk hierbij is dat start-ups zelf
een verdienmodel moeten ontwikkelen. De gemeente kan optreden als
´launching costumer´, maar daarmee
is de start-up maar tijdelijk geholpen.
Er ligt dus een grote uitdaging voor de
professionalisering van start-ups in
duurzame mobiliteit of logistiek.

versnellen
door
samen
te doen

M

athijs Koper is in Den Haag een van de
bevlogen ondernemers achter de bedrijven
Outside Inc. en World Startup Factory. Na
een eerste kennismaking met ondernemen
tijdens zijn studie in Enschede, werkte hij jarenlang
voor de ingenieurs- en adviesbranche. Sinds vijf jaar
werkt Mathijs weer als fulltime ondernemer. Zijn missie
is het verenigen van economische en maatschappelijke
belangen. Het verbeteren en verduurzamen van mobiliteit is een van de thema’s waaraan Mathijs werkt.

‘Met Outside Inc. richt ik me op
het versnellen van innovatie,
waarvoor we programma’s op
maat maken. De klanten zijn
vaak bestaande organisaties en
overheidsinstellingen die thema’s
zoals verduurzaming en kwaliteit van leven een impuls willen
geven. De Sustainable Development Goals van de VN zijn hierbij
een belangrijk vertrekpunt en
instrument.’
‘Daarnaast werkt ik vanuit World
Startup Factory met startups, die
zich onder andere bezighouden
met mobiliteit. Zij worden met
raad, daad en kapitaal bijgestaan
in hun ontwikkeling en succes. Ik
geloof dat co-creatie een wezenlijke bijdrage levert aan een
integrale verbetering. Een slimme
auto in een ‘domme’, onaangepaste omgeving zorgt maar voor
weinig vooruitgang, bijvoorbeeld’.
‘Daar waar brokken worden gemaakt moet je sowieso innoveren.
Innoveren vraagt om méér dan

een technische oplossing. Timing,
de juiste plek, de betrokkenheid
van de juiste stakeholders zijn
allemaal succesfactoren om snel
en succesvol te innoveren. Het
benutten van situaties waar het
misgaat is een belangrijk vertrekpunt om te starten met een
positieve verandering. Dit sluit
aan bij bedrijven en ondernemers
die immers altijd op zoek zijn naar
het ‘gat in de markt’.
outside-inc.nl
worldstartupfactory.com

Met visie
werken aan
verkeersconcepten

G

errit Jan van ’t Veen is een man van startups.
Onder namen als Wunderpeople, World Startup Factory en Border Sessions. Samen met
zijn partners werkt hij onder andere binnen
de communities van The Hague Tech, New World Campus, The Green Village en The New Farm.

‘Ik verbind technologie en ondernemerschap aan relevante opgaven en werk met de verschillende
ondernemingen zowel heel lokaal
als internationaal, heel exploratief en concreet. De nadruk ligt
op de ontwikkeling van de stad
en mobiliteit is daar een logisch
onderdeel van. Alles begint met
een visie. Niet zomaar even een
single shot of een aardig experiment. Maar om het systematisch
tot leven brengen van een goed
programma of een goede onderneming. Dat vraagt om duidelijke
keuzes, om hybride financieren en
vooral om lange termijn denken.
Ik zie nog veel kansen voor Den
Haag om een nog mooiere en
prettige stad te ontwikkelen’.
‘Bij de duinen is bijvoorbeeld een
prachtige groene corridor aan het
ontstaan, zowel vanuit Meijendel
als Kijkduin, die nog altijd abrupt
stopt door ontwikkelingen in de
Scheveningse haven die haaks op
de kust staan. Dan doe je het als
stad niet goed. Waarom kiezen we
niet nog radicaler voor een groene kust, met verkeer en planologie die daarbij past?’

‘De vele studenten in Den Haag en
Delft bieden kansen voor de stad.
We kunnen wel een smart city
willen, met veel aandacht voor
soepele, betaalbare en duurzame mobiliteit, maar dat vraagt
nog veel experimenteren. Of het
nu gaat om spectaculaire zaken
als autonoom rijden of minder
grote ingrepen, experimenten
zijn belangrijk. De stad kan een
proeftuin zijn voor startende ondernemers en pioniers, met een
lichte bureaucratische rem. Daar
kunnen studenten enorm veel in
betekenen en zelf ook hun ondernemerschap mee op de proef
stellen. Die talenten breng je - als
ze wat verder zijn - in contact met
oud-ondernemers en managers,
die graag willen helpen. Ook daarvan zijn er genoeg in Den Haag’.
‘Ik denk dat Den Haag over vijf
jaar één van de meest innovatieve en prettige steden in Europa
kan zijn als we in dit tempo met
elkaar doorbouwen aan innovatie,
ondernemerschap en ambitie’.
wunderpeople.com
bordersessions.org
dutch-coast.com

Aandacht
voor
mobiliteit

B

rian Benjamin is voor de gemeente Den Haag
de bevlogen leider van het ambitieuze Smart
Cities programma. Met zijn achtergrond bij
Microsoft en ervaring bij de gemeente Amsterdam speelt hij (onder andere) met verve de rol van
makelaar tussen de aanbieders van slimme producten
en de vragers.

‘Bij veel innovaties gaat het om
het behendig gebruik maken
van openbaar beschikbare data.
Daarnaast verdiepen mijn team
en ik ons in de visie achter de
slimme stad. Qua mobiliteit zie ik
in de toekomst vooral gepersonifieerde dienstverlening. De bus
rijdt bijvoorbeeld niet alleen maar
rondjes, maar komt ook langs
om groepen op te halen wanneer dat nodig is. Bij Uber wordt
al gewerkt met zo’n systeem.
Fietsen met sensoren zorgen in
de nabije toekomst voor een slim
samenspel met stoplichten. Er is
nog van alles denkbaar voor alle
vervoersmodaliteiten. De vakterm
hiervoor is ‘Mobility as a Service’.
‘Een slimme stad staat niet alleen
voor het ontwikkelen van apps
en werken met data. Slimme
vervoersconcepten vragen ook
om stedenbouwkundige ingrepen.
Ik wil wijzen op de kansen die
technologie biedt om drastische
ingrepen in de infrastructurele
‘hardware’ van de stad te beperken. Economie is een belangrijke
drijvende kracht voor de uitbouw

van een slimme stad. Een belangrijke functie van elke stad is - ook
historisch gezien - het bieden
van werk. Dat vraagt om alert zijn
op huisvestingskwesties maar
ook - en misschien wel vooral
- om aandacht voor mobiliteit.
Bedrijven moeten hun materialen
de stad in en uit kunnen brengen
en werknemers moeten zich efficiënt kunnen verplaatsen. Digitale
hulpmiddelen zorgen voor het
stroomlijnen van deze opgave. Ik
hecht veel waarde aan de inzet
van de Haagse bevolking. De
circa 8000 ambtenaren doen erg
hun best, maar kunnen nooit op
tegen de denkkracht van de net zo
slimme inwoners’.
denhaag.smartcityapp.nl

A

mine Mouadden
werkt bij de internationale startup
YazamTec. Samen
met zijn collega’s werkt hij
in Den Haag aan een veelbelovend concept, met de
prachtige naam Parking
Hero.

Parking
Hero
app

Amine Mouadden: ‘Via onderzoek
is meer dan eens bewezen dat
‘zoekverkeer’ zorgt voor aanzienlijke
milieuschade en onnodige files. Met
de app Parking Hero, getest in onder
andere Istanbul en Los Angeles,
kunnen bezoekers van de stad al
op het moment van vertrek zien
waar de lege parkeerplekken zijn en
worden ze daar ook heen geloodst
door de app’.
‘Kleine parkeersensoren op het wegdek, die goed zijn verscholen, maken
dit mogelijk. Vlak voordat men de
plaats van bestemming bereikt, volgt
er een update met betrekking tot de
beschikbare parkeerplekken. YazamTec zit momenteel in het proces om
dit concept in Den Haag te plaatsen.
Vooralsnog zal er een pilot komen
rondom het gebied van de Denneweg en de Prinsestraat’.
‘YazamTec werkt daarnaast aan een
aparte app die door de afdeling
Handhaving kan worden gebruikt.
Momenteel werken de medewerkers
van Handhaving met rondrijdende
auto’s en een scooter om te controleren op geldige parkeerkaartjes. Dit
kan veel makkelijker en efficiënter.
Met deze app en parkeersensoren zal de afdeling Handhaving
op afstand kunnen zien waar men
geparkeerd staat zonder dat het
parkeergeld is betaald, waardoor
efficiënt ingrijpen mogelijk wordt’.
yazamtec.com

Fiets en
voetgangers

4

We vermoedden het al, maar bij de VoorLopers is de fiets zeer populair. Het gebruik van
de fiets wordt door hen nauw verbonden met
sociale kwesties en zelfs met economische
vooruitgang. In onze stad is de fiets zeker
geen kinderspeelgoed. Fietsen versterkt de
ontmoeting en biedt geestelijke rust. De fiets
blijkt zelfs de nieuwe taxi en is ook geschikt
als zakelijk transportmiddel, van pakket tot
grondstof. De groeiende populariteit van de
fiets biedt ook zorgen. Is de fiets wel altijd
een zegen voor het stadsbeeld (verrommeling)? En klopt het beeld nog wel dat de fiets
ons van deur tot deur brengt? Naast de fiets
groeit ook de aandacht voor de voetganger.
Actieve VoorLopers dromen van brede stoepen en groene wandelpaden, in het hart van
de stad. Wijkt de parkeerplek straks voor het
bankje van de wandelaar?

De fiets stallen
is
duurder
dan een
auto
parkeren
Betalen
voor veilig
fietsparkeren

De mogelijkheden voor het veilig en
afgesloten parkeren van een (soms
dure) fiets vlakbij de woning zijn
beperkt in Den Haag. Er zijn fietstrommels en buurtstallingen in Den Haag,
maar de afstand naar de eigen woning
kan zo een paar honderd meter zijn.
Daarnaast is het veilig parkeren van
een fiets relatief duur. Ga maar na:
een parkeervergunning in Den Haag
voor een auto kost 50,80 euro per
jaar inclusief leges, terwijl het tarief
voor gebruik van een fietstrommel
7,50 euro per maand bedraagt en dus
bijna 2 maal duurder is. Dit terwijl het
parkeren van een fiets veel minder
ruimte inneemt.
Een innovatieve oplossing is de
inrichting van een beperkt aantal
autoparkeerplaatsen voor het veilig
parkeren van fietsen in de wijken. Op
een autoparkeerplaats kunnen in een
fietstrommel zeker 5 fietsen worden
geparkeerd. Een ‘parkeervergunning
voor fietsen’ op een autoparkeerplaats in de wijk zou zo omgerekend
slechts 10 euro per jaar hoeven te
kosten. Met de kosten van de trommel
erbij is een jaarabonnement van 20
euro voor het veilig parkeren van een
fiets zeker mogelijk.

J

ac Wolters is, zo lijkt het, de Fietsersbond. Hij is
al sinds 1976 actief: In de Haagse regio zijn er circa
1500 leden, waarvan er tien zeer actief zijn. ‘We
worden soms gevraagd voor operationele activiteiten, zoals een fietstocht organiseren. Dat is best
lastig, want we zijn vooral actieve denkers. Binnenkort
gaan we op pad met de nieuwe Haagse raadsleden.’
‘Ik ben een ‘slechte’ ingenieur, in
die zin dat ik me ook bemoei met
zaken als economie, sociologie
en psychologie. In Amsterdam
heb ik als coördinator verkeersveiligheid succes geboekt met
de aanpak van de snorfiets,
‘black-spots’ en ‘red-routes’, maar
ook met de invoering van een
educatief verkeersprogramma en
fietsexamen op alle basisscholen.
In Nederland leren we rekenen en
zwemmen, waarom leren we dan
ook niet fietsen? Dat is nog steeds
niet goed ontwikkeld. Den Haag is
divers en niet alle inwoners zijn
opgegroeid met fietsen. En gaan
met de tram of bus naar school in
plaats van met de fiets. We hebben steeds uitgedragen: Samen
fietsen is gezellig en gezond. In
Zweden is er zelfs een regel dat
groepen fietsers voorrang krijgen’.
‘Er is de afgelopen veertig jaar
veel bereikt voor de fiets. De fiets
is zelfs zo populair dat ik vrees
voor een tegenbeweging. Mensen
worden de gestalde fietsen in het
straatbeeld zat: Het is chaotisch
en hinderlijk. Ik ben een groot
voorstander van wijkstallingen.
Zo’n Biesieklette fietsenstalling in
de Nobelstraat is toch fantastisch.
Er moeten meer overdekte fietsenstallingen komen. We kennen
de fietstrommels: Helaas staan
die nog te vaak leeg. Mensen
zijn niet gewend om te betalen
voor het stallen van de fiets. Een
jaarabonnement is duurder dan
een (auto)parkeervergunning en
de vergunning voor de tweede

auto is veel te goedkoop. Naast
geld speelt ook de opvatting een
rol dat, wanneer je met de fiets
reist, de verplaatsing eindigt voor
de deur van bestemming.’
‘Vroeger knokten we met de bewoners tegen de ambtenaren. Nu is
dat vaak andersom: We praten mee
in ambtelijke werkgroepen maar
bewoners zijn niet altijd blij met
fietsplannen die ten koste gaan
van auto’s en bomen. Op de Juliana
van Stolberglaan wilden we auto’s
uit de middenberm weghalen, wat
tot een storm van protest leidde. Het (ontwerp)spel moet wel
goed gespeeld worden: Eerst het
probleem laten zien en dan een
duidelijke boodschap en oplossing
bieden.’
‘Fietsers en voetgangers kunnen
meer samen optrekken. In Duitsland kennen ze ook fietsborden
waarop staat aangegeven met een
verticale en horizontale streep
of ze samen kunnen of niet. De
‘shared space’ is wel een aardige
oplossing: De ruimte bij het stadhuis lijkt chaotisch maar het werkt
wel. Iedereen weet: Uitkijken! Bij de
Grote Markt daarentegen werkt het,
door het weghalen van de belijning, niet. Ik ben erg voor het laten
zien van de economische waarde
van de fiets. Wat levert het op en
wat zijn de kosten van auto’s. We
moeten dan ook meer aandacht
besteden aan verkeerseconomie’.
haagseregio.fietsersbond.nl

J

De grootste
fietskoerier

oris van Dijk is de
trotse bedrijfsleider van
Cycloon in Den Haag.
Het bedrijf is inmiddels
de grootste fietskoerier van
Nederland met vestigingen in
diverse steden, waaronder dus
Den Haag. Als jongen die opgroeide in fietsstad Groningen
droomde hij al van het koerierswerk. Nu hij ook manager
is zit hij overigens zelf veel
minder op de fiets. Aanvankelijk werden de fietsers vooral
ingezet om snel documenten
te vervoeren. Die markt is
door het internet natuurlijk
snel teruggelopen al is het nog
opvallend hoeveel stukken
nog steeds via zijn koeriersnetwerk gaan.

van

‘De nieuwe markt dat zijn de pakketten.
De stad gaat steeds meer op slot voor
de auto, dus de fiets is voor het bezorgen beter geschikt. Cycloon beschikt ook
over een flink aantal busjes en auto’s,
niet alle pakketten zijn simpelweg via
de fiets te bezorgen. Dat geldt dan met
name voor de situatie buiten de steden.
De bussen rijden op groen gas, maar de
elektrische motoren voor de aandrijving
zijn in aantocht’.

Nederland

‘Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven
die Cycloon inschakelen. Cycloon is
onderdeel van een breder, landelijk netwerk van fietskoeriers. Samenwerking is
belangrijk, de methode van Cycloon is
bewust klantgericht, even bij aankomst
meehelpen sjouwen of een kop koffie
drinken met de klant hoort er ook bij’.
cycloon.eu/vestiging/den-haag

met een lichte bureaucratische rem. Proefjes en experimenten als oplossing voor
complexe uitdagingen.
15. 	Shared space: fietsers en voetgangers
kunnen meer samen optrekken.
16. 	Fietsdiensten: pakketten bezorgen met
de fiets, Eritreërs inzetten op fietstaxi’s,
runners- bezorgers die op afroep halen en
bezorgen.
17. 	Hubs: (al dan niet tijdelijke) op- en overslagcentra gelegen aan de rand van de stad.
Efficiëntere en duurzame last mile transporten georganiseerd vanuit de City HUB.
Just in Time and Just in Place: in bulk laten
aanleveren van de producten en materialen
aan de HUB om het vervolgens in gecombineerde duurzame transporten af te leveren
en in te huizen tot op de uiteindelijke plek.

tende ondernemers en pioniers:

gedeeld vervoersbewijs aanbieden, zodat
passagiers bootreis met tram- en/of busrit
kunnen combineren. First and last mile
oplossingen.
13.	
Reisplanners: een van deur tot deur
reisplanner. Een interactieve chattool om
onder andere reisadvies te bieden naar
evenementen en unieke locaties in de stad.
Parkeer en ov-informatie worden meegenomen. De chatbot maakt gebruik van allerlei
achterliggende databronnen over het weer,
verkeer, verkeersdrukte, parkeervoorzieningen, enzovoort. Vervolgens maakt de
chatbot analyses op basis van kunstmatige
intelligentie.
14.	
De stad als proeftuin voor star-

12.	Multimodaal vervoer/ distributie:

vaties

Inno-
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de aanvoer van bouwmaterialen
en afvoer van afval (grondstoffen) en niet gebruikte materialen.
22. 	Beperken vervoersbewegingen
van transportbedrijven met behulp van track and trace systemen.
23. 	Woningbouwontwikkeling en mobiliteit met elkaar verbinden.

Logistieke Hub als verzamelpunt voor zowel
aanvoerstromen (zoals enveloppen, papier,
koffie en meubilair) als afvoerstromen
(zoals papier, karton, verpakkingsmateriaal
en koffiedik).
18. 	Control tower: logistiek kan niet meer
zonder digitale ondersteuning voor het bereiken van het volledige just in time effect.
19. 	Efficiënt gebruik van onderbenutte parkeerlocaties: Parkbee, de
parkeerlocaties worden steeds meer een
hub, waar ook (elektrische) deelfietsen en
EV-oplaad infrastructuur kan worden ondergebracht. App waarmee bezoekers van de
stad al op het moment van vertrek kunnen
zien waar de lege parkeerplekken zijn, en
worden daar ook heen geloodst door de
app.
20. 	Duurzaam bevoorraden horeca in
de stad: elektrisch en via ondergrondse
buizen.
21. 	Combineren en coördineren van

1. 	Elektrisch vervoer: auto, bus, step,
vrachtwagen, (bak)fiets, boot, schip en
lichte elektrische vrachtvoertuigen.
2. Elektrische laadinfrastructuur:
parkeerpaaltjes ombouwen naar laadpalen, een Hagenaartje als stroompunt en
EV-oplaad infrastructuur onderbrengen bij
parkeerlocaties. Kansen voor opladen van
voertuigen vanaf de bovenleiding van de
tram. Gebruik maken van restcapaciteit dat
een trambedrijf heeft buiten de piekbelastingen.
3. 	Deelconcepten: met (elektrische) buuren deel auto’s, fietsen, parkeerplekken. App
deelfietsen; Met de AXA Bike Security app is
het mogelijk te kijken waar de fietsen staan,
het slot te openen en te betalen. Gratis
rijminuten bij parkeren grote evenementen.
4.	
Walkable City: promoten van wandelgebieden. Looproutes voor ouderen maar
ook jonge stellen met een kinderwagen,
waar de stoepranden laag zijn, de stoepen
breder en genoeg ontmoetingsplekjes.
5.	
Natuurlijke stad: meer groen, ruimte in
de straat en andere vormen van samenleven.
6. Automatisch, zelfrijdend vervoer.
7. 	Stallen fiets: nieuwe stallingen voor
fietsen in de wijk, biesieklettes. Betalen
voor fiets- parkeren in balans met de auto
(-vergunningen).
8. Bushokje van de toekomst: waar
reizigers telefoons kunnen opladen en hun
pakketjes laten bezorgen.

24. 	Multidisciplinair samenwerken:
de gemeente Den Haag en de Rijksoverheid
zoeken samenwerking met private partijen
die eveneens grote panden in de stad Den
Haag bewonen om een Hub-dienstverlening
uit te vragen bij logistieke dienstverleners.
Smart Cities aanpak- bedrijven uitnodigen
om met plannen te komen die de gemeenschap dienen. Samenwerking vervoersaanbieders en organisatoren van events.
25. Robotgarage bij de Paleistuinen.
26. Aanmeerplaatsen voor bootjes
bij supermarkten, bijvoorbeeld op de
Binckhorst (bootschappen).
27.	
Ketenmobiliteit: integratie met vooren natransport, door nieuwe faciliteiten en
informatievoorzieningen (mobiele app’s).
28. 	Duurzaam en emissieneutraal
vervoer: Inzet van elektrische bussen,
zonnepanelen op grote vervoersmiddelen
en Waterstofauto’s.
29. Connected mobility: het samenspel
tussen vervoersmiddelen die met elkaar, de
infrastructuur en ontsloten door smartphone of door een scherm in de auto, met de
gebruiker verbonden zijn. Talkin traffic- auto’s die verkeersgedrag kunnen voorspellen
en daarop anticiperen. De connected bike,
waarmee je een verloren fiets opspoort.
30. 	De Leyenburg-corridor: waarmee
de reistijd van Zuidwest naar het Centraal
Station met 40% verminderd.

(met snelheidsaanduiding): opeenvolgende
verkeerslichten op basis van advisering
snelheid van de chauffeur. De Comfort VRI
of Afteller bij VRI’s: aangeven wat de resterende groentijd is. Groen op maat: laatste
voertuig rijdt altijd door geel. Dubbele
drukknop: groentijd voetgangers afgestemd
op behoefte. Gecoördineerd netwerk breed
verkeersmanagement. Dynamische Verkeermanagement systeem voor VRI- afstelling:
op basis van scenario’s en metingen in
het netwerk (snelheden, intensiteit) zorgt
het voor optimale aansturing. Connected
i-VRI: instrueren van individuele gebruikers wanneer een VRI groen wordt. Dit kan
in de toekomst met gesproken berichten.
Fietsen met sensoren zorgen voor een slim
samenspel met stoplichten. Regensensoren:
fietsers krijgen bij regen meer en langer
groen.
10. 	Gedragsbeïnvloeding: aanmoedigen
van spits mijden bijvoorbeeld door koffiebarista’s rondom railstations. Fietslessen
voor kinderen met een migratieachtergrond.
Fietsarrangementen voor grotere bedrijven.
Minder autogebruik door stoppen afgeven
verkeersvergunningen.
11. 	Mobility as a Service: op maat gemaakte, gepersonificeerde dienstverlening.
De bus rijdt niet alleen maar rondjes, maar
komt ook langs om groepen op te halen
wanneer nodig en OV kan men bestellen.

laties (IVRI’s) en slimme verkeerslichten: dynamische Groene Golf

9.	
Intelligente verkeersregelinstal-

Fietsen
Nederland is een echt fietsland. In
Nederland zijn er 22,8 miljoen fietsen;
dat is 1,3 fiets per persoon. 42% van
de Nederlanders rijdt rond op een
tweedehands fiets. Jaarlijks wordt
er in Nederland 15 miljard kilometer
gefietst. Dat is bijna 10% (8,5%) van
het totaal aantal afgelegde kilometers. Gemiddeld rijdt een inwoner in
Nederland 817 kilometer per jaar (2,55
km per dag) en zitten wij gemiddeld
64 uur per jaar op de fiets.
In sterk stedelijk gebied in Nederland
wordt er nog meer gefietst dan het
landelijk gemiddelde. Bewoners van
de stad fietsen gemiddeld 871 kilometer per jaar, dat is 7 tot 8% meer dan
het gemiddelde voor Nederland. De
belangrijkste redenen om te fietsen
zijn winkelen (26%), sport/recreatie
(22%) en woon-werk verkeer (21%).
Echter, in sterk stedelijk gebied wordt
de fiets (nog) maar beperkt gebruikt
voor zakelijk verkeer, dus hier liggen
zeker kansen voor innovaties.

Fiets
arrangementen
voor de
grotere
bedrijven

R

oel Lenoir en Bas Hickman zijn bevlogen
adviseurs werkzaam bij het bureau 3PM. Ze zijn
actief bezig met fietspromotie, samen met de
grotere werkgevers in de Haagse regio.

‘Het MKB heeft helaas wat minder
geld voor de reisadviezen, daar
ligt nog wel een markt. Bereikbaar
Haaglanden is een belangrijke
opdrachtgever. We verzorgen voor
werkgevers een totaalpakket voor
duurzame reisadviezen, van de
(elektrische) fiets, belastingen en
een online reserveringssysteem.
Grote bedrijven staan vooral
open voor een reisplan voor hun
werknemers bij een verhuizing.
Minder parkeerruimte op de
nieuwe locatie is een prima aanleiding voor verandering van het
reisarrangement. En onder meer
op deze manier is de fiets ook een
banenmotor’.
‘Nederland is een fietsland, maar
zakelijk fietsen we nog relatief
weinig. Het is nog steeds niet
goed uitgezocht waarom dat nu
zo is’. Bas Hilckman doceert ook
parttime verkeerskunde aan de
Haagse Hogeschool en heeft zo
zijn verklaring: ‘In het buitenland
is de fiets vooral kinderspeelgoed,
misschien werkt dit toch ook nog
door in het zakenleven. De komst
van de elektrische fiets verandert
veel ten goede, het maakt het
fietsvervoer aantrekkelijker’.
‘De fiets past ook bij place-making
en stedelijke ontwikkelconcepten.
Het verhaal en de insteek zijn
niet alleen maar strikt zakelijk.
Kiezen voor de fiets is niet alleen
een kwestie van rekenen. De fiets
is ook prima voor de vitaliteit

van werknemers, waarbij ook het
aspect van ‘mental health’ wordt
meegenomen. In vroeger tijden
was Den Haag ook een fietsstad,
waardoor het elkaar ontmoeten
makkelijker was. Met de fiets ga
je eerder naar de lokale markt
dan met de auto naar een verder
weg gelegen winkelcentrum. De
fiets past ook bij place-making en
daarmee bij stedelijke ontwikkelconcepten’.
De beide mannen bekennen fan te
zijn van de beroemde planoloog
Jane Jacobs en haar visie op de
stad: ‘Je kunt zelfs teruggaan en
met de stevige hulp van de fiets
weer kiezen voor een stad van
nabijheid’. In zijn vrije tijd werkt
Roel Lenoir ook aan fietsreparaties. Oude barrels worden met
vrijwilligers in een ruimte van
de ANWB opgeknapt en bezorgd
bij families en kinderen die deze
fietsen goed kunnen gebruiken.
Fietsen en met fietsen bezig zijn,
zo veel is wel duidelijk, is voor
deze mannen een way of life.
3pm.nu

M
Het model van
The Humanity
Cab
De Humanity Cab is een fietstaxibedrijf in Den Haag dat gerund wordt
door Eritrese statushouders. Fietsen
is populair in dit Afrikaanse land, en
de Humanity Cab biedt mogelijkheden voor Eritreese nieuwkomers om
een nieuw bestaan op te bouwen.
Uiteraard zijn ook nieuwkomers uit
andere landen welkom binnen het
bedrijf. De Humanity Cab biedt haar
medewerkers een startersfunctie. Zo
kunnen medewerkers werkervaring
opdoen in Nederland, en het doel is
dat ze vanuit de Humanity Cab een
nieuwe baan vinden.

Eritreërs

De Humanity Cab richt zich vooral op
medewerkers vanaf 27 jaar. De reden
is dat nieuwkomers jonger dan 27 jaar
vanuit het Rijk mogelijkheden krijgen
voor het volgen van een opleiding.
Deze mogelijkheden zijn er niet voor
de statushouders die ouder zijn dan
27. Vooral voor deze groep biedt
Humanity Cab goede mogelijkheden
om de arbeidsmarkt in Nederland te
betreden.

op de fietstaxi

arcel Kleizen is naar eigen zeggen een
echte Twent. Hij vertelt liever niet te veel,
maar laat graag daden voor zich spreken.
Jarenlang was hij actief voor Cycloon, de
grootste fietskoerier van Den Haag: ‘Ik was daar verantwoordelijk voor innovatie, heb hard gewerkt aan de
uitbouw van een landelijk netwerk van fietskoeriers. Op
een gegeven moment was het voor mij tijd om op eigen
benen te staan’.

Zijn partner Paul Driest is taaldocent en werkt bij de vluchtelingenopvang. Zo kwam hij in
contact met Eritreeërs: ‘Velen van
hen zitten in de bijstand. Het viel
me op dat ze gek zijn op fietsen.
Eritrea is een voormalige kolonie
van Italië, die hebben naast de
pasta ook de fiets geïntroduceerd.
Zo kwamen we op het idee van
Eritrea fietst. We hebben nu enkele fietstaxi’s met vaste chauffeurs.
Klanten worden opgepikt bij het
station en worden naar het strand
gebracht of naar een zakelijke
afspraak. Ook is er nu sponsoring
van een NGO voor bedrijfskleding
van de chauffeurs. Enkele bedrijven zijn inmiddels vaste klanten’.
‘De markt moet wel groeien, daar
denken we hard over na, ook
over onze marketing. De Nederlandse aanpak is heel erg gericht
op éérst de taal, dan aan het

werk. Daar moeten we soepeler
in worden, meteen aan de slag
als het kan is beter. Logistiek en
mobiliteit hangen wat mij betreft
ook samen met afval. Ik zie een
duidelijke niche in de markt van
afvaltransport per fiets. Dat kan
volgens mij ook prima’. Hij bouwde een vrachtfiets waarmee enkele kuub aan afval wordt vervoerd.
De vrachtfiets is nu in gebruik bij
Cycloon, de mogelijkheden om op
te schalen worden op dit moment
onderzocht.
humanitycab.nl

Sociaal
en lokaal
bundelen

M

artijn Lukaart is een geboren conceptontwikkelaar, hij is daar eigenlijk
al vanaf zijn 16e mee bezig. De opleiding die hij volgde was Small Business & Retail Management. Eigenlijk is hij een business developer, het is
voor hem steeds zaak om met een propositie te komen die origineel is
en waarde toevoegt. Veel energie gaat voor hem naar Bun.Run. Met Bun.Run maakt
hij het mogelijk voor anderen om laagdrempelig en efficiënt nieuwe technologieën
te testen en te gebruiken via het platform. Lokale gemeenschappen kunnen daarmee
beter en sneller met elkaar communiceren en eenvoudig een vraag om lokale bezorging en het aanbod van producten op elkaar afstemmen.

Martijn Lukaart: ‘Steekwoorden bij
Bun.Run zijn lokaal en sociaal. Ik
ben nu bezig in Ypenburg en op
Scheveningen. Er is een netwerkje
aan particuliere runners die meedoen. Een bestelling wordt geleverd wanneer er runners beschikbaar zijn. Ze zitten nu op 20 en dat
moet wel naar de 100 bestellingen
per dag. Ze sturen door te werken
met een tijdslot, zondagochtend
om half 10 is er zo een. Dat levert
voor de klant financieel voordeel
op en voor de runner de kans om
meerdere bestellingen na elkaar
af te werken. Bun in de naam
Bun.Run staat niet voor niks voor
bundeling’.
‘Het initiatief heeft ook een
sociale dimensie, ook al loop
ik daar niet zo mee te koop.
Marketing is sowieso nog wel een
aandachtspunt. De ‘runners’ zijn
vaak jongeren met afstand tot de
arbeidsmarkt of alleenstaande
ouderen die zo onder de mensen
komen. Ik ben best tevreden over
hoe het nu gaat. Er is veel publiciteit en er zijn ook ambtenaren

en andere professionals die met
mij meedenken over bijvoorbeeld
zoiets als publiciteit. Landelijke
media weten ons ook te vinden.
Toch kan het altijd sneller en
beter. Ik kon voor Bun Run een
elektrische bus krijgen, maar de
subsidie kwam niet rond binnen
8 weken. Toen heeft de garage
de bus verkocht aan een andere
klant, dat was jammer’.
‘Ik krijg vanuit zowel de provincie Zuid-Holland als vanuit de
gemeente Den Haag support in de
vorm van consultancy, trainingen
en diverse tools en middelen om
snel te leren wat werkt. Zo zetten
we samen veel en snel kleinschalige experimenten op, in plaats
van vooraf een complete oplossing te bouwen (die wellicht dan
niet aanslaat, dan valideren we
van te voren)’.
Martijn Lukaart heeft vaak
meerdere projecten tegelijkertijd
lopen. Zo is hij nu ook samen met
de TU Delft bezig met de ontwikkeling van robots die volauto-

matisch onkruid kunnen wieden.
Dikwijls wordt hij uitgedaagd door
ambtenaren door zoiets als het
Rotterdamse mobility lab, ze zitten dan met een vraag die ze zelf
moeilijk opgelost krijgen. ‘Denk
aan ondernemers op de Hoefkade
die last hebben van opgebroken
straten en daarmee met de bezorging van gekochte spullen. Ik werk
nu aan de piccolobenadering,
winkeliers kunnen een particuliere ‘runner’ inhuren via een app
die ik ontwikkel’.
bun.run

De
Japanse
benadering
van zilveren
lijnen

I

neke Mulder is al 35 jaar een enthousiaste bewoner van de Bomenbuurt en is daarnaast werkzaam
als directeur innovatie aan het Zadkine College in
Rotterdam. Innoveren is haar stijl, zowel de school
als de buurt is naar eigen zeggen haar oefengebied.

‘In Rotterdam doen ze veel, maar
denken ze soms wat te weinig, in
Den Haag is het een tikje andersom. De combinatie is leuk. Ze is
een actief lid van het SBOB, de
bewonersorganisatie van de Bomenbuurt. Het is volgens haar een
leuke groep met ook jonge leden
met heel verschillende achtergronden. We werken samen met
de andere bewonersorganisaties
van Segbroek. Bijvoorbeeld in de
werkgroep Verkeer, Duurzaamheid
en een nieuwe groep die ons
voorbereidt op de komst van de
Omgevingswet’.
‘In mijn werk is positiviteit en
oplossingsgericht denken altijd
het uitgangspunt. De Thomsonlaan werd als te weinig dynamisch
gezien. Wij hebben toen aan
kinderen gevraagd om oplossingen te tekenen. Meer plekjes voor
de jeugd kwam eruit als boodschap, bijvoorbeeld om te kunnen
skaten (eigenlijk wilden ze een
zwembad!). De ouders bemoeiden
zich er toen ook mee en zodoende
kwamen er in de plannen ook
rollatorvriendelijke bankjes’.

‘Inmiddels gebeurt er van alles, zo
zijn er ontwerpen gemaakt voor
groene fietsenstallingen, die wat
mij betreft gratis worden. Iedereen heeft een fiets, regel daar dan
als gemeente ook voorzieningen
voor, vind ik. Na een bezoek aan
de tentoonstelling ‘Who Cares’,
over stedelijke duurzaamheid,
kwam ik de Japanse benadering van zilveren lijnen tegen.
Looproutes voor ouderen maar
ook jonge stellen met een kinderwagen, waar de stoepranden
laag zijn, de stoepen breder en er
voldoende ontmoetingsplekjes
zijn. Inmiddels worden de plannen voor zilveren lijnen concreet
uitgewerkt, onder de naam
groene lijnen. Welzijnsorganisatie
Voor Welzijn doet actief mee om
bewoners om hun mening over de
ideeën te vragen’.
De Bomenbuurt bruist, mede
door Ineke Mulder. En overigens;
zeg nooit dat het háár wijk is, het
is echt de wijk van de bewoners.
bomenbuurtonline.nl
zadkine.nl

Veilig en
voordelig
fietsparkeren

H

erman de Graaff is de algemeen directeur
van Biesieklette, een stichting zonder winstoogmerk die al decennialang twee zaken
met elkaar combineert: De fietsenstalling en
arbeidsparticipatie als sociale onderneming.

‘Biesieklette is ontstaan in Den
Haag in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, als werkgelegenheidsproject. Nu zijn er vestigingen in heel Zuid Holland. Om de
overlast van wildgeparkeerde
fietsen te beperken is handhaving alleen niet meer genoeg,
stallingen horen er bij. In binnenstedelijke centrumgebieden en
bij stations worden bovendien
steeds grotere stallingen gebouwd’.
‘Bij Biesieklette weten we hoe
belangrijk het menselijk contact
is, een beheerder die even goedendag zegt. Die beheerders
worden ook getraind om op
verschillende plekken de sfeer
goed aan te voelen, ook bij een

evenement moeten de medewerkers de sfeer goed aanvoelen.
De papieren bonnetjes die voor
rijen zorgden zijn vervangen door
digitale bikeys. Via deze pasjes is
het nu ook mogelijk om kortingen te krijgen’.
‘Biesieklette hoopt het aantal
winkels en ondernemers dat
meedoet uit te breiden. De inrichting is in de loop van de tijd
behoorlijk aangepast, elektrische
fietsen vragen om meer ruimte
en ook de eigen fietsstandaarden
zijn steeds beter geworden. Fietsen bewaken is een vak en dat
doen wij al 35 jaar met plezier’.
biesieklette.nl

M

aureen Hanoeman en Chiettra Sardjoe van Vahon Algemene Hindoe Basisschool: ‘Met innovatie
rondom mobiliteit denken we al snel aan flitsende
technische hoogstandjes. Echter gedrag is ook een
grote pijler en zou inzet moeten zijn om mobiliteit te optimaliseren. En dat gedrag begint bij kinderen; kinderen zijn ten
slotte de toekomst’.

Nieuwe
generatie
leert fietsen

‘Lopen of fietsen naar school, het
wordt steeds minder vanzelfsprekend.
Kinderen met een migratieachtergrond hebben niet altijd een fiets en
krijgen het fietsen niet met de paplepel ingegoten. Als gevolg daarvan
bewegen kinderen minder, is het druk
en chaotisch rondom schoolpleinen
voor- en na schooltijd en zullen ze
in hun latere leven niet snel voor de
fiets als vervoermiddel kiezen. Veel
scholen zouden graag een ommekeer
zien: Meer fietsers en minder auto’s.
Zo ook Vahon. Met 400 leerlingen van
grotendeel Hindoestaanse afkomst
en een locatie in het centrum van Den
Haag heeft de school een uitdagende
en belangrijke taak om de fiets te
promoten’.
De verkeerscoördinatoren Maureen en
Chiettra van Vahon hebben in samenwerking met Breed Actief al jaren een
uitgebreid programma om kinderen
enthousiast te maken voor de fiets.
Het project ‘Veilig Leren Fietsen’ zorgt
ervoor dat kinderen op de basisscholen in Den Haag kunnen leren fietsen
of hun fietsvaardigheid vergroten,
zodat ze zichzelf veilig als fietser in
het verkeer kunnen voortbewegen.
Zo hebben ze tweemaal jaarlijks twee
weken de beschikking over een fietscontainer waarin zich diverse soorten
fietsen, van klein tot groot, bevinden.
Met het project krijgen ze fietslessen,
oversteeklessen en doen ze mee aan
het fietsexamen.
‘Veel kinderen worden vanuit huis niet
gestimuleerd om te fietsen en komen
met een busje naar school of worden

door de ouders gebracht. We denken
dat het er mee te maken heeft dat
Hindoestaanse ouders over het
algemeen wat meer beschermend
naar hun kinderen zijn en verkeer
gevaarlijk vinden. Door hen actief te
betrekken in het fietsplan verandert
het beeld langzaam bij de ouders.
Ze zien dat de fiets zorgt voor een
verhoogde mate van zelfstandigheid
en zelfvertrouwen bij de kinderen.
Na groep 8 volgt het omslagpunt als
kinderen ineens veel meer verantwoordelijkheden krijgen in het voortgezet onderwijs. De fietstrainingen
helpen enorm bij de voorbereiding
op deze verandering’.
‘Fietsen begint bij de kleintjes, die
op hun stepje naar school komen
en langzamerhand van de driewieler
met de fiets bekend worden gemaakt. Zodra de container er staat
zien we gelijk veel meer kinderen
met de fiets naar school komen,
sommige ouders komen speciaal
een fiets naar school brengen zodat
hun kind kan oefenen. Alle kinderen
willen nu graag fietsen, sommige zijn
zo enthousiast dat ze er een vragen
voor hun verjaardag. Ook zien we
nu meer ouders zelf fietsen door
de positieve reacties van kinderen.
Sowieso is de nieuwe generatie al
veel vertrouwder met de fiets, maar
het is zeker belangrijk dat we fietsen
blijven bevorderen’.
veiliglerenfietsen.nl

5

Bedrijfslogistiek

Wat zet nu de meeste zoden aan de dijk,
het personen of het zakelijke verkeer? De
Voorlopers in de bedrijfslogistiek weten: Het
zakenleven. En ze stellen scherpe vragen.
Waarom is de city hub nog steeds niet ingeburgerd? Waarom rijden er nog steeds zoveel
vervuilende zakelijke bussen en busjes rond?
Diverse VoorLopers nemen het heft in eigen
handen en investeren stevig in logistieke
fenomenen als control towers en hubs. Personenvervoer is wellicht iets meer aaibaar, maar
in de bedrijfslogistiek wordt straks de echte
winst geboekt met veel minder vervoersbewegingen.

Van
verhuisbedrijf
naar slimme
logistiek

J

aap Kooistra is één van de drijvende krachten
achter Djinny logistiek: ‘Dit bedrijf komt voort
uit UTS ABBINK Den Haag, groot geworden met
projectverhuizingen. Als het gaat om zeer grote
opdrachtgevers, ministeries bijvoorbeeld, wordt een
verhuizing een logistieke operatie. Denk aan het in korte tijd verplaatsen van diverse inhouden, meubilair en
magazijnen van behoorlijke omvang’.
‘Slimme logistiek is gericht op
efficiëntere en duurzame last mile
transporten georganiseerd vanuit
de HUB (tijdelijke op- en overslagcentrum gelegen in de rand
van de stad). Slimme logistiek
richt zich met name op bouw- en
facilitaire logistiek en niet te
vergeten logistiek voor binnenstedelijke ‘special projects’ zoals
verkiezingen, het inrichten van
complete nieuwe hotels, grootschalige vervangingsprojecten
van meubilair voor bedrijven en
overheidsinstanties. De kracht zit
‘m in het in bulk laten aanleveren
van de producten en materialen
aan de HUB om het vervolgens
in gecombineerde duurzame
transporten af te leveren en in te
huizen tot op de uiteindelijke plek
(Just in Time and Just in Place)’.
Ze zijn langzamerhand een
topspeler geworden in slimme
logistiek. Vol trots wijst Jaap
Kooistra op de prijzen en awards
die recentelijk gewonnen zijn, als
bewijs van vakmanschap. ‘Belangrijke asset is de Djinny HUB
op het Forepark. De binnenstad is
overvol, dan moeten op slimme
wijze en op vooral ook op slimme
tijdstippen de last mile transporten uitgevoerd worden. Zo vormen
ze een belangrijke schakel tussen
leveranciers en klant. Daarnaast is

geïnvesteerd in een control tower;
logistiek kan niet meer zonder
digitale ondersteuning voor het
bereiken van het volledige Just in
time effect’.
Het werk van Jaap Kooistra en
collega’s wordt steeds complexer:
‘Denk bijvoorbeeld aan de verkiezingsdag, grote aantallen inventaris voor de honderden stembureaus die afgeleverd maar ook
opgebouwd moeten worden in
twee dagen voor de verkiezingen.
Plus het aansluitend op al deze
adressen Just in Time afleveren
van alle honderden stembussen
met stembiljetten. Of een grootschalig asbest saneerproject, in
opdracht van een woningcorporatie, waarbij de uitdaging ligt om
de bewoners tijdens het project
niet elders onder te brengen. De
klanten groeien met het bedrijf
mee, in nadenken over wat allemaal kan. Verduurzaming wordt
de nieuwe uitdaging, voor Djinny
vanzelfsprekend. Wel een onderwerp dat steeds meer terugkomt
bij aanbestedingen en hiervoor
wordt de samenwerking gezocht
met andere duurzame bedrijven
op het terrein van stadsdistributie: Het laatste is een relatief
nieuwe uitdaging, voor Djinny een
logische’.
djinnylogistiek.nl

Efficiënt
gebruik van
onderbenutte
Bestelverkeer
in Den Haag
Internetbestellingen zorgen voor een
flinke groei van het bestelverkeer in
Den Haag. Per dag rijden er in de stad
500 tot 800 bestelbussen rond voor
het afleveren van pakketten. Gemiddeld rijden deze bussen 100 kilometer
per dag, wat in totaal neerkomt op 15
tot 24 miljoen kilometers per jaar in
Den Haag. De verwachting is dat het
aantal bestellingen de komende jaren
met 15% per jaar blijft stijgen. Mogelijk
gevolg is dat het aantal bestelbussen
ook navenant zal toenemen, met 100
tot 120 bestelbussen per jaar.
Partijen in de pakketwereld (zoals
PostNL, DHL en UPS) zijn actief in het
bedenken van innovatieve oplossingen om de overlast (emissies, geluid)
van bestelbussen in Den Haag terug te
dringen. Dit kan onder meer door samen te werken, elektrische voertuigen
te gebruiken en de cargo fiets en fietskoeriers in te zetten. De verwachting is
dat dergelijke oplossingen de komende jaren een grote vlucht gaan nemen.

parkeerlocaties

N

elise Doorenbal is een bevlogen spreker. Zij
vertegenwoordigt ParkBee, waarover zij direct
stelt: ‘Wij zijn geen parkeerbedrijf, wij zijn een
tech bedrijf in de smart mobility sector en zijn
sterk in data-analyse’. ParkBee is wel volop betrokken
bij parkeren en mobiliteit, waarbij het gaat om de wat
grotere, voornamelijk private parkeerlocaties. Het viel
de oprichters Jian en Tom al enige tijd op, telkens wanneer ze met hun auto de Amsterdamse Zuidas verlieten:
‘Wat staan er toch veel parkeergarages leeg - van kantoren, hotels en appartementencomplexen’. Vastgoedbedrijven werden benaderd, eerst in Amsterdam, maar
later ook in Den Haag en andere Nederlandse steden.
Sinds vorig jaar is Londen ook aan de beurt.

ParkBee wordt groot (40 fte en
ruim 125 locaties, waarvan 13 in
Den Haag). De benaderde vastgoedpartijen zagen het in veel gevallen wel zitten, de garageruimte
verhuren aan derden. Hotels
maakten wel een voorbehoud: de
ruimte moet beschikbaar zijn als
zij die nodig hebben voor de eigen
klanten op drukke dagen. Wat hen
aantrekt in het ParkBee concept is
de flexibiliteit, het aantal beschikbare plekken kan live aangepast
worden, wat handig is als de
eigenaar zelf de parkeerplekken
nodig heeft. Wie via ParkBee een
parkeerplek inneemt, weet dus
dat de plaatsen niet altijd vrij zijn.
Bezoekers worden via de website
naar een nabijgelegen vrije plek
geloodst.
ParkBee heeft geen eigen app,
maar is aangesloten bij de
grootste parkeerapps Parkmobile,
Park-line en RingGo. Binnenkort
verloopt zelfs de marketing en
communicatie via deze grote
spelers.

‘Er is nog steeds sprake van
onderbezetting op bepaalde
momenten, ook in Den Haag’ stelt
zij. ‘We streven een duurzame
benadering na. We willen niet
verantwoordelijk zijn voor het
aantrekken van extra auto’s in
de stad en werken daarom graag
samen met gemeentes. Zij kunnen
op straat parkeerplekken weghalen en wij kunnen dubbel gebruik
van onderbenutte parkeerplekken
stimuleren’.
‘De parkeerlocaties worden steeds
meer een hub, waar ook (elektrische) deelfietsen en EV-oplaad infrastructuur kan worden
ondergebracht. We worden actief
benaderd door deze fietsaanbieders. Het staat nog wel in de kinderschoenen, automobilisten zijn
nog niet zo gewend aan overstappen tijdens de reis op een ander
vervoersmiddel. Dat laatste stukje
fietsen is nog even wennen’.
parkbee.com/nl/stad/parkerenin-den-haag

De city hub
Een city hub is een overslaglocatie
aan de rand van de stad, waar
goederen worden verzameld die in de
stad geleverd worden. Leveranciers
geven hun goederen af bij de city
hub. Vervolgens worden de goederen
vanuit de city hub gebundeld geleverd
bij de klant (winkel, kantoor, horeca,
bewoner, enz.). Dit biedt verschillende voordelen. Door bundeling van
goederen worden minder kilometers
in de stad afgelegd, en kunnen ook
schonere vervoersmiddelen worden
ingezet (elektrische auto’s, fietsen of
vervoer over water). Dit komt ook ten
goede komt aan de verkeersveiligheid.
Een voorbeeld van een city hub is DHL
Ypenburg, daar gebeurt het volgende:
1 Aanleveren van goederen: Verschillende leveranciers leveren goederen
in zendingen aan, die uit elkaar
worden gehaald en per wijk worden
gecombineerd met andere goederen.
Dit combineren van goederen wordt
cross-docking genoemd.
2Planning stedelijke distributie: Voor
een optimale levering van de goederen wordt een efficiënte planning
gemaakt en uitgevoerd, met een zo
groot mogelijke bundelingsgraad.
3 Uitvoering distributie: Nadat de
planning optimaal is afgestemd,
worden de voertuigen voor de leveringen beladen en wordt de levering
uitgevoerd.

Een vrachtwagen van
40 ton is
ook een
moordwapen

R

inse van der Woude was eerst werkzaam onder de naam 2DOK en is nu na een fusie in juni
2018 met nieuwe partners werkzaam onder de
vlag City Hub. Hij exploiteert hubs aan de rand
van de stad voor overslag naar duurzame voertuigen.
In alle grote steden zijn ze actief om hun visie in de
praktijk te brengen, in Den Haag wordt gezocht naar de
ideale locatie voor een city hub op het voormalige industrieterrein van de Binckhorst. Dicht op de stad, dicht
op de hoofdwegen en aan vaarwater.

Rinse van der Woude: ‘Er komen
misschien wel 50.000 inwoners bij
de komende jaren, dan moet je
creatief worden en anders naar de
logistieke stromen gaan kijken om
de stad leefbaar te houden. Dan
moet je met kleinere en vollere
wagens de stad in en uit, die het
liefst ook duurzaam en schoon
zijn. Zo’n grote vrachtwagen van
40 ton is ook een moordwapen in
de stad. Het alternatief bestaat
uit onder andere elektrische busjes die de stad in gaan, maar ook
de inzet van schepen. Alles begint
met het krijgen van een plek om
van lading te wisselen, om de
juiste voertuigen, op het juiste
moment te selecteren. Daarmee
kan City Hub zorgen voor volle
voertuigen en minder kilometers
in de stad.’
Wat hem opvalt is de grote aandacht voor het personenvervoer.
‘Hoe belangrijk ook, bij het bedrijfsleven en stadsdistributie is
toch echt de grote winst te halen.
68% minder verkeer van logistiek
is haalbaar. En denk daarbij ook
eens aan vervoer over water,
via een schip kan de lading van
tientallen vrachtwagens vervoerd

worden. Gebrek aan aandacht
heeft ook te maken met falende
kennis. Stedelijke logistiek is
een complex speelveld met veel
verschillende spelers’. Hij wijst
op z’n klant Nike die steeds meer
aandacht vraagt voor logistieke
kwesties: ‘City Hub understands
retail’, aldus Nike. ‘Niet alleen
omdat City Hub duurzaam is, ook
omdat het geld oplevert slim je
logistiek in te richten. Dat zet
zoden aan de dijk’.
Hij werkt onder andere samen
met Blue Line Logistics die
probeert een fijnmazig distributienet over water op te starten. De
scheepvaart is een tikje conservatieve sector, er zal nog veel water
door de Rijn stromen voor er
slimme schepen varen en er net
zo slimme magazijnen zijn. Aan
Rinse van der Woude zal het niet
liggen.
2dok.nl
cityhub.nl/nl/vestigingen/den-haag

Een
passie
voor duurzaamheid

M

aarten Hinloopen is in Den Haag een bekende en inspirerende horeca ondernemer,
bekend van ondermeer De Boterwaag en
De Zwarte Ruiter en tevens voorzitter van
Horeca Den Haag. Hij is niet zozeer bezig met mobiliteit,
maar breder, met duurzaamheid. Ook omdat hij daarvoor een beetje opgejaagd wordt door zijn eigen personeel.

‘Met de chef-kok bijvoorbeeld ga
ik de discussie aan over de inkoop
van de juiste kip. Waarbij meteen
mobiliteit om de hoek komt kijken: De meest duurzame kip komt
uit Engeland en dat betekent weer
extra vervoerskilometers. De bedrijfsmissie is om de bestellingen
duurzaam aangeleverd te krijgen.
Dat lukt niet helemaal, het bier
komt met 5000 liter tegelijk met
een zware vrachtwagen, dat kan
niet anders. Wel heb ik pas een
elektrische bus aangeschaft,
onder andere voor vervoer naar
het strandrestaurant. Het Grote
Marktplein is enorm opgeknapt
sinds de vervuilende busroutes
zijn verlegd. Het effect voor de
leefbaarheid en ook gezelligheid
is niet te onderschatten. Omdat ik
verschillende zaken heb kan het
afval in één keer worden opgehaald door deze wagen’.
‘Op het Plein in Den Haag komen
vijf verschillende vrachtwagens
voor afval van de horeca in het

gebied. We zijn echt toe aan
stevige keuzes. Gewoon dieselvrachtwagens uit de stad weren
en een overgangstijd van twee
jaar geven. Kwestie van durven,
vind ik. En neem nou de bussen
van de postkoeriers die hier bijna
het voetgangersgebied inrijden.
Dat kan toch echt anders, dat is
gewoon een kwestie van laaghangend fruit’.
En ja, hij is zeker in voor een
vervolggesprek met ontwikkelaars
over mobiliteit. Meestal gaat het
nu andersom, dan komen grotere
partijen als Post.nl bij hem voor
advies over duurzame kwesties.
khn.nl/den-haag

Toegevoegde
waarde en
transparantie
met Smart
Building
Logistics

M

arc van der Heijden is de man achter Triboo en Everuse, twee bedrijven
die toonaangevend zijn op het gebied van circulaire economie. Marc heeft
zijn plekje in dit boek echter met name verworven door zijn inzet voor
Smart Building Logistics (SBL). SBL is een methodiek om efficiënter en
groener te bouwen waardoor onder andere het bouwverkeer wordt verminderd. Gezien het feit dat het bouwverkeer maar liefst 70% van het verkeer beslaat is het een
belangrijke innovatie die de mobiliteit beïnvloedt.

‘In de omgeving van Rotterdam en
Den Haag stond SBL bekend als
het samenwerkingsverband van
verhuizer UTS, waar ik directeur
was ten tijde van de oprichting in
2010, plus bouwbedrijf BAM. Het
doel was, het veranderen van een
traditionele bouwer naar een efficiënte logistieke organisatie waar
de klant altijd op nummer 1 staat.
Alles draait om data, toegevoegde
waarde en transparantie in het
SBL model. Het zorgde ervoor
dat mensen integraal konden
samenwerken en dat de leerpunten werden meegenomen naar
het volgende gebouw waardoor
er een steeds slimmere groep
mensen ontstond die hun werk
met veel plezier, steeds sneller en
slimmer konden uitvoeren: Het
einde van de traditionele AD HOC
samenwerking’.
‘De praktijkresultaten vertaalden
zich in 20% vermindering van
bouwkosten, doorlooptijdverkorting van 30% en reductie van het
aantal vervoersbewegingen van
minimaal 50%. Door het combineren en coördineren van de
aanvoer van bouwmaterialen en
afvoer van afval (grondstoffen)
en niet gebruikte materialen nam
de druk op de binnenstedelijke
bouwomgeving significant af, zo
ook de overlast en de veiligheid
nam toe. ‘Transparantie en data
delen zijn cruciaal bij complexe

bouwprojecten waar veel partijen
zich in en rondom de bouwplaats
bewegen. Hiermee verander je
ook gedrag en cultuur en krijg
je draagvlak voor verandering.
Iedereen kijkt naar zijn eigen
stukje tot je ze deel laat uitmaken van het hogere doel, mensen
raken betrokken en dan gaat de
verandering vanzelf’.
SBL ontketende een logistieke
revolutie en heeft een grote rol
gespeeld in een nieuwe logistieke denk- en werkwijze, waarbij
efficiency, veiligheid en overlastbeperking centraal staan.
De bouw heeft echter ook een
sterk verankerde cultuur en pakt
projecten aan zoals zij al decennia
lang doen.
‘Het kost zeker 4 à 5 jaar wil je
een keten veranderen, maar in de
bouw ligt dit nog gecompliceerder
vanwege het traditionele karakter.
Ik mis hierin de voorbeeldrol van
de overheid, volgens mij is het
belangrijk dat zij leiderschap in
het grote geheel tonen en het
voortouw nemen bij de bouwprojecten waar zij verantwoordelijkheid voor draagt. Aanbestedingen worden nu nog ouderwets
aangepakt en de vragen blijven
dezelfde. De traditionele partijen
voelen zodoende niet de noodzaak om mee te bewegen (sommige zouden door de innovatie

zelfs hun bestaansrecht verliezen)
en de behoefte óók in te zetten
op duurzame bouw en ketensamenwerking. Dat is zonde voor de
stad, want door meer op logistiek
in te zetten rondom grote bouwprojecten kan een stad enorm
ontlast worden, zonder dat de
belastingbetaler hiermee wordt
lastiggevallen, plus dat er sprake
is van een gunstige financiële
opbrengst voor de betrokken
ketenpartners’.
thewikiofsmartbuildinglogistics.
nl/marc-van-der-heijden/index

M

De grondstoffenfiets
De grondstoffenfiets is gericht op
het ophalen van gescheiden fijn
afval aan huis. Dit is schoner dan
het ophalen van het fijn afval met de
huidige containers en vuilniswagens,
en geeft ook mogelijkheden om
afval te hergebruiken als grondstof.
De grondstoffenfiets kent is wel
gericht op specifieke gescheiden
afvalstromen, die hergebruikt kunnen
worden. Denk hierbij een textiel,
klein chemisch afval of elektronische
apparaten. Ondanks deze specifieke
focus, is er alsnog potentie voor de
grondstoffenfiets.
In Den Haag wordt per jaar 450 tot
500 kg afval per inwoner geproduceerd. Dit volume is zowel fijn afval
als grof vuil. Het totale volume van
gescheiden fijn afval is ongeveer
57 tot 63 miljoen kilogram per jaar.
Het scheiden gebeurt op basis van
7 stromen: groente en fruit afval,
papier, glas, textiel, kunststoffen, klein
chemisch afval en elektronische apparaten. Doel is om in 2025 30-40% van
alle afval gescheiden in te zamelen,
en de grondstoffenfiets kan dit deels
ondersteunen.

De
Binckhorst
als startstation

onique Nijhuis is
binnen PostNL een
bevlogen aanjager
van innovatieve, duurzame logistiek: ‘Met
name via de lichte elektrische
vrachtvoertuigen, de zogenaamde LEVV’s. Naast onze bekende busjes worden ook elektrische bakfietsen in
toenemende mate gebruikt.
De inzet is, om in maar liefst
25 gemeenten, grote stappen
te zetten met het fietsvervoer
en dat gaat goed: Inmiddels
zijn al 10 binnensteden op
deze wijze veroverd’.

‘PostNL is overigens op meer manieren
bezig met duurzaamheid, denk aan busjes
die rijden op groen gas of het gebruik van
zonnepanelen. De trend is onmiskenbaar
bij het inzetten op minder vervoersbewegingen voor de bus. De bakfiets is, naast
duurzaam, ook nuttig met het oog op de
snelheid en efficiëntie waarmee je door
de binnenstad fietst. In Amsterdam zijn de
eerste stappen gezet en nu volgt Den Haag.
Er is gekeken naar het hoofdpostkantoor
op het Kerkplein, maar er bleek onvoldoende ruimte. Nu wordt de Binckhorst
als startstation gebruikt voor vertrek en
aankomst van de diverse bakfietsen’.
‘PostNL bezorgt en haalt in verschillende
tijdvakken post en pakketjes. Dat vraagt
om steeds slimmere en flexibele inzet
van voertuigen en (stads)bezorgers. En de
uitdagende (krappe) arbeidsmarkt vraagt
om creatieve vormen van werving, bijvoorbeeld door mee te doen aan banenmarkten
maar ook door het inzetten van traditionele
postbezorgers als ambassadeurs’.
postnl.nl

Beperken
van vervoersbewegingen

M

aurice Nooteboom is
de gedreven
eigenaar
van bandenbedrijf
Nooteboom, gespecialiseerd in de handel en
de montage van autobanden. Tyrenet Nooteboom is een familiebedrijf, de jonge Maurice
werd al vroeg door zijn
vader opgeleid.

‘Het bedrijf staat in Gouda, maar
het merendeel van de klanten
bevindt zich in de Randstad. De
grootste innovatieve puzzel is het
beperken van de vervoersbewegingen. In het verleden reden de
busjes steevast vier keer per dag
uit, vol of niet vol. Nu wordt aan
chauffeurs meer verantwoordelijkheid gegeven om zelf efficiënte
routes te bedenken, waarbij de
handige ‘track en trace’ systemen
goed meehelpen’.
‘Ook wordt beter samengewerkt
met grote garagebedrijven in Den
Haag voor de op- en overslag van
banden. Een uitdaging voor de
logistieke sector is het vinden van
voldoende chauffeurs. In de wat

stillere zomermaanden verhuur ik
mijn mensen aan andere, bevriende bedrijven’.
tyrenetnooteboom.nl

Een opleiding
logistiek en
mobiliteit in
Den Haag

K

ees Verweij is
een zeer ervaren partner van
Buck Consultants International, met
in Nederland vestigingen
in Nijmegen en Den Haag
(het WTC gebouw). De
oriëntatie van dit bureau
is inderdaad doelbewust
internationaal. Kees Verweij en collega’s hechten
er aan om innovaties uit

het buitenland snel en accuraat naar Nederland te
brengen (en omgekeerd
wanneer dat kan).
‘De opdrachten bevinden zich
veelal op het grensvlak van economie, ruimte en logistiek. Die sectoren zijn nauw met elkaar verbonden. Een klein voorbeeld, wie aan
de slag gaat met een elektrische
bakfiets moet ook rekening houden met verbrede fietspaden. Wie
een systeem van stadsdistributie
ontwikkelt, weet dat woningbouw
daar soms voor moet wijken. Mijn
insteek is altijd praktisch.
‘De elektrische laadinfrastructuur is nu een groot thema. We

denken dan samen met collega’s
na, over hoe een terrein daarvoor praktisch in te richten. Dat
betekent ook multidisciplinair
samenwerken met experts van
andere bureaus, zoals economen
of energie-experts’.
‘Een punt van aandacht voor Den
Haag zijn de opleidingen voor logistiek en mobiliteit, die bevinden
zich nu in andere plaatsen zoals
Amsterdam. Steden als Almere
en Utrecht zijn voortvarend bezig
met proeven voor multimodale
distributie en de bouw van city
hubs. Zij kunnen als inspiratiebron dienen voor Den Haag’.
bciglobal.nl

Meer
stroom
oplaadpunten

R

obbert Marijs
regelt de logistiek voor de beroemde banketbakker Maison Kelder. Hij
heeft een fascinatie voor
techniek en is er met het
bedrijf vaak vroeg bij, als
het gaat om innovatie.

‘De taarten vragen om een
goede koeling, dus stroom is een
belangrijke kostenpost. Daarom
is geïnvesteerd in zowel wagens
met zonnepanelen op het dak als
in elektrische auto’s. Die zaken
zijn nog niet gecombineerd in één
vrachtwagen, dat blijkt technisch
nog te lastig. Techniek is een belangrijke factor, wat kan precies?
Om die reden bezoek ik actief de
bijeenkomsten over mobiliteit, om
bij te blijven’.
‘Het gebruik van elektrische
wagens is een risico, de koeling
moet wel altijd doorgaan. Voor
mij is het belangrijk dat er genoeg
stroom-oplaadpunten voor het
vrachtvervoer zijn, de gemeente
mag wat mij betreft daarin nog
meer investeren bij bedrijventerreinen’.
Voor Robbert Marijs gaat het niet
allemaal snel genoeg: ‘Waarom
niet bijvoorbeeld vijftien ondernemers uitdagen grote stappen
te zetten en als beloning bijvoorbeeld een vignet op de ruit voor
een iets soepeler handhaving?’
maisonkelder.nl

Toekomstbestendige
duurzame
mobiliteit

6

Een aparte categorie zijn de grote VoorLopers.
Groot in de zin van grote bedrijven en evenzo
grote instellingen. Onze stad zit er vol mee.
Het is de wereld van de post (‘het vervoer
per bakfiets groeit’), de op termijn duurzame trams van de HTM (‘the first and the last
mile’), de departementen van de stad (‘bouwen aan de rijkshub’) of de grote ingenieursbureaus (‘kijk eens hoe India het aanpakt’), de
ANWB (‘we zijn al ver voorbij de autolobby’)
of de Shell (‘we openen nu ook waterstofstations’). Ze zijn geen early adapters, dat geven
zij eerlijk toe. Maar ze weten ook, bijzonder
scherp: Als wij bewegen, gaat alles in een
stroomversnelling.

Woningbouwontwikkeling
en mobiliteit
met elkaar
verbinden

D

e collega’s van Huub van der Post werkten bij grote vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijven. Samen besloten ze het roer om
te gooien en met nu acht mensen te kiezen
voor een kleinschalige aanpak, met uitdrukkelijk ook
een duurzame en sociale component.

‘Onder de vlag van Dutch Housing
Company werken we aan woonprojecten, tot 40 à 50 woningen.
Lange tijd waren we daar in
leidend, nu merken we dat ook
de grotere spelers meer belangstelling hebben voor deze markt.
Het gaat om zowel relatief prijzige
projecten in het hoge segment als
om kleinere en vooral goedkopere
woonprojecten zoals bijvoorbeeld
iLofts Den Haag aan de Calandkade’.
‘Duurzaamheid, sociale verbinding en zelfs ‘geluk’ is een
inspiratiebron voor de opzet.
Dan gaat het bijvoorbeeld om
gasloos bouwen en wonen, maar
vanuit die benadering wordt
ook mobiliteit mee ontwikkeld.
Vroeger eisten de bewoners een
eigen parkeerplek, maar die tijd
is voorbij. Nu is bij een project
zelfs gekozen voor samenwerking
met leveranciers van elektrische
auto’s (BMW). Met de koop van de
woning wordt ook een elektrische

auto gedeeld. BMW moest wel
over de streep worden getrokken,
want zoiets hadden zij ook nog
niet eerder gedaan’.
Landelijk trokken ze meteen
de aandacht met deze aanpak,
dus dat smaakt naar meer. Ze
staan erg open voor nieuwe
kansen rond wonen en mobiliteit,
rond lang leegstaande panden
bijvoorbeeld. Ook zijn ze nu volop
aan het nadenken over projecten
waarin ook voor de elektrische
fiets een plaats is. Met hun
achtergrond, zo merken ze, staan
ontwikkelaars en financiers open
voor hun aanpak. Daarmee vergroten ze de kans op de start van
duurzame en sociale projecten,
waarin het ook voor Huub van der
Post nog volop leren is.
dutchhousingcompany.com

H
Een logistieke
HUB buiten
de stad

ans van der Bijl
werkt als interim-projectmanager
bij UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering
Rijk). Twee jaar geleden ontstond het idee om op logistiek gebied de toegevoegde
waarde van een logistieke
Hub in Den Haag te onderzoeken.

‘Door facilitaire producten in een logistieke Hub te verzamelen en gebundeld
te vervoeren naar de panden in de
binnenstad wordt de bedrijfsvoering
duurzamer en efficiënter. Primaire
doelen zijn een schonere lucht en een
beter bereikbaar Den Haag. De logistieke Hub wordt een verzamelpunt voor
zowel aanvoerstromen (zoals enveloppen, papier, koffie en meubilair) als
afvoerstromen (zoals papier, karton,
verpakkingsmateriaal en koffiedik)’.
‘Het onderzoek naar de toegevoegde waarde van een logistieke Hub is
afgerond met een positief resultaat
en de stuurgroep heeft een ‘Go’ voor
de volgende fase uitgesproken: De gemeente Den Haag en de Rijksoverheid
werken samen in dit project en starten
binnenkort een aanbesteding om een
Hub-dienstverlening uit te vragen bij
logistiek dienstverleners’.
‘Uniek aan dit project is dat beide
overheden actief de samenwerking
zoeken met private partijen die eveneens grote panden in de stad Den Haag
bewonen: Hoe meer transportvolume,
hoe groter de besparing voor het
milieu’.
ubrijk.nl

R
Shell opent
waterstofstation in
Den Haag

utger van Hoogstraten is een techneut
en een zeer energieke man. Hij werkt
bij Shell en is in die rol zeer
actief in het Haags Energienetwerk en mede ondertekenaar van het Haags Energieakkoord. Daarnaast is hij ook
altijd maatschappelijk actief,
van schoolbestuur tot op
dit moment in de werkgroep
Vogelwijk Energie(k).
‘Natuurlijk ben ik bekend met de
oordelen die rondgaan over Shell
en groen. Daar moet ik mee leren
leven. Shell is nog voor 90% een
fossiel bedrijf en dat kan ik (nog)
niet veranderen.’ Wel wijst hij op de
groeiende betekenis van Shell voor het
mobiliteitsvraagstuk. Binnenkort gaat
Shell bijvoorbeeld vier stations voor
waterstofauto’s openen. Ook in Den
Haag komt er een waterstofstation en
ziet hij kansen om het wagenpark te
verduurzamen met elektrisch rijden
of andere oplossingen waar batterijen
nog te zwaar zijn. Rond de beschikbare
batterijen zijn nog tal van problemen
op te lossen.
De focus in de Vogelwijk ligt op zich op
energietransitie, denk aan de gasloze wijk en er is ook een experiment
gestart met het delen van een elektrische auto. Rutger van Hoogstraten
is er stellig over: ‘De auto moet echt
teruggedrongen worden, want iedereen
een eigen auto is echt niet nodig en
fietsen is veel gezonder’.
vogelwijkenergiek.nl

Samenwerkende
Wat betekent
Mobility as a
Service (MaaS)
voor HTM?
Twee belangrijke innovaties waar de
HTM op inzet zijn:
1.	Ketenmobiliteit – Integratie met
voor- en natransport, door nieuwe
faciliteiten en informatievoorzieningen (mobiele app’s)
2.	Duurzaam en emissieneutraal vervoer - Inzet van elektrische bussen
en kansen voor het opladen van
voertuigen vanaf de bovenleiding
van de tram
De belevenis van de reiziger, het
verhogen van de service en het bieden
van betere reizigersinformatie staan
nu meer centraal dan vroeger. In de
praktijk betekent dit samenwerken
met ‘concurrerende modaliteiten’ en/
of met nieuwe partijen (innovators).
Innovaties in ketenmobiliteit en
in elektrisch/zero-emissie vervoer
vinden ook vanuit een andere hoek
de weg naar de markt en andere
partijen betreden het speelveld. Denk
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van
elektrische deelauto’s en services
als MaaS.

partijen
voor
innovatie

W

illard Kamerling heeft een bijzondere
positie, hij is innovatief verbinder werkzaam voor de adviesorganisatie HTA-Rail.
Met een verleden bij het spoor kent hij de
tramwereld zeer goed. Hij brengt bijvoorbeeld het GVB
van Amsterdam in contact met de HTM van Den Haag.
Israël met Nederland. Of de Haagse trammaatschappij
met de gemeente. Hij wijst op de complexiteit van het
tramsysteem, bij een kleine innovatie aan de rails bijvoorbeeld gaat het direct om grote aantallen.

‘Interessant is de E-transitie waarbij in 2030 alle bussen elektrisch
moeten zijn, veel laadpalen moeten worden geplaatst om de auto’s van de toekomst op te laden,
zonnepanelen gaan bijdragen aan
de stroomvoorziening. De Energietransitie zal van grote invloed
zijn op de stad en op de HTM van
morgen. Innovaties moeten dit
mee helpen mogelijk te maken’.
Willard Kamerling wijst waar
kansen liggen: ‘De enorme
behoefte aan laadcapaciteit voor
elektrische voertuigen kan deels
ingevuld worden door gebruik te
maken van de restcapaciteit die
het trambedrijf heeft buiten de
piekbelastingen. Minder pieken in
het verbruik is ook positief voor
de HTM omdat een groot deel van
de kosten juist in de pieken zitten.
Als het toch eens zou lukken om
de verwachte groei meer naar de
daluren te krijgen! Den Haag is
geen China, waar innovaties nu
eenmaal wat sneller gaan. Ook
in Tel Aviv gaat het sneller, onder
andere omdat zij werken met
oud-militairen die van doorpakken weten’.

‘Vrachtvervoer per tram zit er
voorlopig niet in, wel kan de
traminfrastructuur met haar
stroomvoorziening straks een
rol spelen bij stadslogistiek, met
name bij de city hubs, waar een
klein stukje vervoer nodig is voor
de overslag’.
‘Mobiliteit en stedenbouw hebben
veel met elkaar te maken. Verdichting bij stations is gewenst,
zo veel mogelijk bouwen bij en
rondom stations is nodig om het
gebruik van het openbaar vervoer
te stimuleren. Echte innovatie
komt vooral ook van de grond
wanneer de stad, HTM en bedrijfsleven als partners kunnen
werken. Het huidige aanbestedingsbeleid staat dat vaak in de
weg. Samenwerkende partijen
die zich bewezen hebben voor de
stad, zouden de ruimte, kans en
het vertrouwen moeten krijgen
om te innoveren. Dat zou een
betere invalshoek zijn’.
hta-rail.nl

De
ANWB kiest
voor een
optimumbenadering

R

onald de Jong is nu bijna drie jaar actief bij
ANWB en voert namens diezelfde ANWB het
woord aan verschillende overlegtafels op het
gebied van duurzaamheid en slimme mobiliteit.

‘Veel aandacht gaat uit naar de
toenemende connectiviteit van
voertuigen ‘connected mobility’.
Het samenspel tussen vervoersmiddelen die met elkaar, de
infrastructuur en ontsloten door
smartphone of door een scherm
in de auto, met jou verbonden
zijn. De ANWB is met name op
zoek waar al die slimme technologie het verkeer veiliger en
schoner kan maken en de gebruiker ontzorgen. De connected bike,
waarmee je je fiets kan opsporen
wanneer die kwijt is, is hiervan
een voorbeeld. Steeds staat de
eindgebruiker centraal, die moet
de innovatie wel zien zitten’.
‘Vanwege alle activiteit rondom
het Klimaatakkoord gaat de meeste tijd zitten in het duurzaamheidsdossier. De ANWB zet daar
met name in op het stimuleren
van elektrisch. De toenemende
connectiviteit van voertuigen is
enerzijds een kans voor het verbeteren van de verkeersveiligheid,
maar is tegelijkertijd een uitdaging, want het gebruik van ‘smart
devices’ in het verkeer tijdens het
rijden gebeurt niet altijd veilig.
De ANWB richt zich weliswaar
niet op de early adapter maar
heeft wel een eigen innovatieafdeling en voert regelmatig
gesprekken met uitvinders,
startups en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek’.

‘De auto is allerminst meer het
voertuig waar alles om draait, de
ANWB kiest nu voor een optimumbenadering. Kijken bij welke plek
welk vervoersmiddel het beste
past en zorgen dat daar de juiste
infrastructuur voor beschikbaar
is. De zelfrijdende auto, waar zo
veel over gesproken wordt, is zeker in stedelijk gebied overigens
nog heel ver weg. Die zelfrijdende
auto is bovendien ook geen wondermiddel, wanneer die in een gezin wordt gebruikt om drie leden
tegelijk een verschillende kant op
te sturen, neemt de congestie er
zelfs door toe’.
Volgens Ronald de Jong is de
jongere generatie vooral ook
om praktische reden bezig met
nieuwe vormen van mobiliteit,
in alsmaar voller wordende binnensteden is het bezit van een eigen auto niet meer zo logisch.
anwb.nl

Dynamisch
verkeersmanagement

M

aikel Blog is
als een enthousiaste
online marketeer, werkzaam voor The
Hague Marketing Bureau.
Een stichting die zowel
actief als creatief aan
de slag is met marketing
voor de stad Den Haag en
haar partners.
‘De toerist verleiden om naar Den
Haag toe te komen en te informeren hoe deze zich het beste naar
en binnen de stad kan bewegen

vormt een belangrijk deel van
mijn werk. Hierbij maak ik gebruik
van zowel traditionele papieren
media, zoals wandelgidsen, als
digitale media’.
‘Verder werkt The Hague Marketing Bureau samen met de
gemeente aan een interactieve chattool om onder andere
reisadvies aan te bieden over een
van de vele evenementen en over
unieke locaties in de stad. Waarbij
tevens parkeer- en OV- informatie
worden meegenomen. Ook bij het
opzetten van campagnes wordt
mobiliteit (al dan niet in de vorm
van een aanvulling op de beleving) meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de fietsroutes en/of
boottochten’.

‘Uit nieuwsgierigheid wordt
vergeleken hoe andere steden of
bedrijven invulling geven aan hun
dynamisch verkeersmanagement.
Wat kun je doen voor mensen in
een rij of file? Zo heeft Schiphol al
interessante testen voor reizigers
weten te realiseren’.
Maikel verwacht dat (reis)data
steeds belangrijker gaan worden,
maar hij vindt wel dat er goed gekeken moet worden naar in welke
mate deze informatie praktisch
ingezet kan worden voor een
organisatie.
www.thehague.com/nl/homepage/organisaties/the-hague-marketing-bureau

Investeren
in
infrastructuur

A

nne-Marie
Hitipeuw heeft
op veel plaatsen
in de wereld
gewerkt, van New York
tot Kenia en is nu zeer
actief voor het zogeheten
Resilience programma in
Den Haag.
‘De term veerkracht staat voor de
manier waarop steden anticiperen
op stress en shock situaties. Ze
wijst op de stad Detroit die aan
stress, na het wegvallen van de
auto-industrie, zowat ten onder
ging. In het Resilience programma

werken 100 steden vanuit de hele
wereld samen, met Rotterdam en
Den Haag als Nederlandse deelnemers. Een pregnant voorbeeld
van stress die steden bedreigt
is het veranderende klimaat.
Voor de tijdige aanpassingen die
nodig zijn kunnen steden veel van
elkaar leren’.
Anne-Marie Hitipeuw boekte
recent een succes doordat het
Haagse voorstel voor het inzetten
van expertise van de Columbia
University in New York, werd
gehonoreerd. ‘Met hen ben ik
onder andere aan de slag in Den
Haag Zuidwest, waar de cijfers
over armoede en werkloosheid de
verkeerde kant op wijzen. Investeringen in de infrastructuur kunnen

deze negatieve spiraal ombuigen,
wanneer dit op een goede manier
wordt ingezet helpt dit bij de
aanpakken van het vraagstuk. Er
wordt hardop met bewoners en
professionals nagedacht over de
zogeheten Leyenburg-corridor,
waarmee de reistijd van Zuidwest
naar het Centraal Station met 40%
vermindert. Een goede ontsluiting
van Den Haag Zuidwest is een
drijvende kracht voor het creëren
van werk. Inmiddels hebben ook
onderzoekers van de TU Delft zich
bij deze aanpak aangesloten’.
100resilientcities.org/cities/
the-hague

J

Aandacht
voor het
ontzichtbare

ack Amesz heeft al een prachtige loopbaan achter
de rug, in binnen- en buitenland (Thailand), bij
private ingenieursbureaus en in leidinggevende
rollen bij overheden.

Nu is hij directieadviseur met als
missie ‘het professionaliseren van
het publieke opdrachtgeverschap’.
Dat gaat over praktische zaken als
inkopen en aanbesteden, maar
zeker ook over hoe je als publieke business-developer goed
kan analyseren en meeveren op
trends in een stad als Den Haag.
Volgens hem wordt het verschil
tussen publiek en privaat zwaar
overschat. ‘Een gemeente die niet
goed meegaat met de tijd kan
bij wijze van spreken ook failliet
gaan’.
Vol passie spreekt hij over technische vondsten als de nieuwe
robotgarage bij de Paleistuinen
of de truc om het wegdek te
beschermen tegen de oprukkende
wortels van de prachtige bomen
op het Lange Voorhout. Maar hij
benadrukt meteen: ‘Dit is maar
een deel van het verhaal. Mobiliteit gaat ook – en misschien
wel vooral – over alles wat niet
zichtbaar is onder de grond,
zoals als de aanleg van kabels.
Elke zogenaamd kleine innovatie
heeft impact: Ze vragen soms dure
en ingrijpende aanpassingen in
een hele stad. Soms krijgen de
spectaculaire zaken te veel aandacht boven een kleine ingreep
die uiteindelijk zeer ingrijpend is
en het aanzien van de hele stad
verandert, zoals de aanleg van
smallere fietsstraten’.
‘De auto verdwijnt zeker niet uit
beeld. Ze worden elektrisch, misschien smaller, worden gedeeld,

maar ze verdwijnen niet. Techniek
en geld zijn belangrijk maar niet
alleen. Bij mobiliteit gaat het ook
om de verbinding met mensen.
De nadruk op verkeer is een te
enge benadering. Mobiliteit is
een onderwerp dat vraagt om
een integrale blik. Ik heb moeite
met de nostalgische beweging om
bepaalde situaties weer terug te
brengen zoals het vroeger was. Er
zijn nu nieuwe vragen en behoeften. Een innovatie die ik stevig
omarm zijn de buurtfietsenstallingen, daaraan is nog veel werk te
verrichten’.
Er is nog steeds sprake van
onderbezetting, ook in Den Haag.
Gemiddeld wordt 30% van de parkeerplekken van kantoorpanden
niet optimaal benut. Buiten kantooruren ligt dit percentage nog
veel hoger. Wij streven naar een
stad waar het bouwen van extra
parkeerruimte niet meer nodig is
en bestaande ruimte optimaal benut wordt. Omdat de beschikbaarheid digitaal aangegeven wordt
is ook zoekverkeer niet meer
nodig. Zo houdt ParkBee steden
in beweging. ParkBee maakt
efficiënt gebruik van onderbenutte parkeerlocaties, waardoor het
bouwen van nieuwe locaties niet
meer nodig is’.
denhaag.nl

P

eter Smit is sinds kort verantwoordelijk voor
de innovatieagenda binnen HTM. HTM legt zich
volop toe op de mobiliteit van de toekomst.

De
innovatieagenda
van HTM

‘De bus, tram en lightrail staan
natuurlijk centraal, maar er
wordt ook gekeken naar andere
vervoersmiddelen en (deel-)
concepten. Hoe kunnen de eerste
en laatste kilometer makkelijker
gemaakt worden voor de reiziger?
Hier werk ik nauw samen met
Sandra Nijënstein van de afdeling
Vervoersontwikkeling van HTM en
andere collega’s’.
‘Voor mijn team gaat het steeds
om de mix van efficiency en
duurzaamheid. Dat betekent nadenken over deelconcepten, een
optimale uitstraling en veel meer.
De verhouding met de fiets is een
beetje ambivalent, in zekere zin is
de fiets ook een concurrent voor
de tram, in een tijdperk waarin
de ruimte voor de auto’s steeds
kleiner wordt. Met collega Sandra
Nijënstein denk ik na en doe ik
onderzoek naar psychologische
aspecten: Wat wil de reiziger?
Waarbij niet geschuwd wordt te
experimenteren met zaken als
kleuren of muziek. Hiervoor wordt
ook volop gebruikt gemaakt van
de data over reistijd en overstappen’.
‘In toenemende mate zal HTM, als
het gaat om innovatieve oplossingen, partnerships aangaan met
partijen en bedrijven die gezamenlijk met HTM willen werken
aan nieuwe proposities op het
gebied van stedelijke mobiliteit

en duurzaamheid. HTM staat er
dan ook graag voor open om met
innovatieve partners in contact te
komen. Partners zoals de ontwikkelaars van mobiele apps. Dat
is nog wel even schakelen, want
het gaat om een relatief nieuw
netwerk. Er zijn plannen om de
bovenleidingen ook te gebruiken
als oplaadpunt voor vormen van
elektrisch vervoer. Die transitie
gaat hard, binnen enkele jaren is
emissieneutraal de norm en doet
de elektrische bus zijn intrede.
Voor alles moet de HTM betrouwbaar blijven, de tevredenheid
van de reiziger mag niet worden
verspeeld’.
htm.nl

B
Ontwikkelingswerk vraagt
risicovolle
investeringen

art Smolders eeft
een achtergrond bij
onder andere Pro
Rail en is nu eindverantwoordelijk voor het leveren van mobiliteitsoplossingen bij Siemens in Nederland.
‘Mijn fascinatie betreft de impact
die technologie heeft op zaken als
infrastructuur en leefbaarheid. Mijn
aandacht gaat zowel naar technische
innovatie als innovatie in samenwerkingsvormen. Nederland staat aan het
begin van een transitie die het ecosysteem rond vervoer drastisch verandert’.
‘Ik zie een eindbeeld voor me waarin
treinen, trams en ook de (elektrische)
fiets dominant zijn binnen steden. Met
als gevolg een zeer sterke reductie van
het aantal benodigde parkeerplaatsen, ik denk zelfs aan misschien maar
5% aan parkeerruimte die uiteindelijk
nodig is. Dit is gebaseerd op simulaties
van onder andere het International
Transport Forum’.
‘De openbaar vervoersystemen die ik
voor me zie werken uiteindelijk vraaggestuurd. Bestuurlijke regie zal in deze
benadering cruciaal zijn, wellicht zelfs
in een aanpak waarin steden voor autobezitters slechts op bepaalde dagen
toegankelijk zijn. Met Siemens wordt
met een breed team gewerkt aan diverse mobiliteitsprojecten, ook in Den
Haag. Van de renovatie van de technische systemen in de Koningstunnel
tot aan datatransponders voor nieuwe
trams. Ik wil wijzen op de zakelijke
complexiteit van de innovatie, het ontwikkelingswerk vraagt aan de voorkant
grote risicovolle investeringen, een
aspect dat ik wat onderbelicht vind’.
siemens.com/global/en/home/
products/mobility

R
Future
Mobility
Network

issan Slaghek en Guy Versluys zijn enthousiaste adviseurs van het Future
Mobility Network. Een van de projecten die The Future Mobility Network doet
is het organiseren van het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) in
opdracht van de TU Delft. In het researchlab op the Green Village, een unieke plek in Delft, waar universiteit, gemeenten en bedrijfsleven samenwerken bij het
uitdenken en vooral testen van innovaties op het gebied van energie en mobiliteit.
De Gemeente Den Haag is als consortiumpartner betrokken bij het Lab. Bij het RADD
wordt automatisch rijden in de praktijk gebracht. Daarnaast is The Future Mobility
Network betrokken bij tal van andere innovatieve projecten in binnen- en buitenland,
met als kern kennisdeling en samenwerking onder het motto ‘Learning by doing’.

‘Het mooie van het lab is dat de
auto’s hier relatief vrij kunnen bewegen, om zo een sterke leercurve
te bereiken. Voor proeven op de
openbare weg is tevens de mogelijkheid, onder strikte voorwaarden van veiligheid. Controle en
bescherming zijn uiteraard nodig,
maar soms wordt wel snel ingeleverd op de testruimte. Nieuwe
regels voor drones bijvoorbeeld
kunnen innovaties voor jaren
achterop werpen. Deze testruimte probeert het netwerk juist te
creëren. Samen met Wunderpeople, Gemeente Rotterdam en Delft
en de Haagse Hogeschool wordt
gewerkt aan het project Drones
in the City, waarbij fieldlabs met
betrekking tot drone delivery in
binnenstedelijk gebied worden
opgezet. Het doel is een wetenschappelijke omgeving te creëren
waarbinnen, gelijk aan het RADD,
geëxperimenteerd kan worden
met drones en andere logistieke
oplossingen. Deze ontwikkelingen
zijn ook gaande met betrekking
tot Smart Shipping’.

‘Andere blikvangers op The
Green Village zijn onder andere
de Hyperloop, waarbij de naam
Elon Musk opduikt. Het concept is
prachtig, vervoer in een capsule
door deze vacuüm te trekken
waarmee G-krachten vrijkomen.
De theorie is vooralsnog mooier
dan de praktijk, de Hyperloop
vraagt om een volledig recht
parcours, wat in het drukbezette
Nederland, ook onder de grond,
onwaarschijnlijk lijkt. Verder zijn
op de Green Village ook andere
projecten gericht op verduurzaming gevestigd. Bijvoorbeeld de
Waterstraat, waarin meerdere
projecten samenkomen die allen
te maken hebben met afwatering,
beheer van de overvloed aan
regen en de toepassing hiervan in
de openbare ruimte’.
‘Het werk op het Future Mobilty Lab is niet uitsluitend van
technische aard. Er zit ook een
juridische en ethische kant aan.
Hoe zit het straks met de verantwoordelijkheid van ‘bestuur-

ders’ in een zelfrijdende auto?
Ook daarvoor wordt in Delft het
nodige denkwerk geleverd. We
hebben veel ideeën over steden
in de toekomst, die in onze ogen
verdichten en vooral moeten
vergroenen, met bijvoorbeeld parkeergelegenheden alleen aan de
randen van de stad, waar de auto
op eigen houtje gaat parkeren’.
thefuturemobility.network

Vervoer
6

over
water

Is vervoer over water onze blinde
vlek? Het is in ieder geval bijzonder
geschikt voor personen- en vrachtvervoer, vooral als het elektrisch
gaat. Maar dan moet de infrastructuur wel worden aangepast. Een vol
schip verplaatst veel meer personen
of goederen dan talloze bussen en
vrachtwagens. Maar dan moet er wel
een kade zijn om op- en af te stappen en te kunnen laden en lossen.

C
Een
supermarkt
Vaarnetwerk
Haaglanden
Den Haag heeft een uitgebreid
netwerk van grachten die geschikt zijn
voor pleziervaart, maar ook mogelijkheden biedt voor vervoer over water.
Het vaarnetwerk breidt zich uit vanaf
de Vliet, de grachten n het centrum
tot aan Scheveningen, maar ook de
wijken Laak, Moerwijk, Leyenburg en
Loosduinen zijn over water bereikbaar.
Er is een gedetailleerde Vaarnetwerk
kaart voor de Haaglanden beschikbaar, evenals een app.

aan het
water

hris Schram runt samen met zijn team al 10
jaar met veel passie de Willemsvaart. Een van
de redenen waarom hij zich inzet met de boottochten is altijd het gebruik van het water te
bevorderen en waar (financieel en technisch) mogelijk
gesloten stukken gracht weer in gebruik te laten nemen. Met zijn motto ‘Onbekend maakt onbemind, dus
bekend maakt bemind’ wil hij Den Haag vanaf het water
laten zien om er zo voor te zorgen dat de stad en haar
grachten blijven en deels in haar oude glorie worden
hersteld.
‘Om verder te verduurzamen
wil ik de komende jaren met de
Willemsvaart ook de overstap
maken naar elektrisch varen.
Door me hard te maken voor
(nog) onbegaanbare routes en te
varen op routes waar er niet meer
gevaren wordt, ben ik een pionier.
De Willemsvaart is onderscheidend ten opzichte van andere
bootvaartmaatschappijen omdat
zij een breed palet aanbiedt, van
zowel rondvaarten, evenemententochten als transportmiddel
om van A naar B te komen. Mijn
specialiteit ligt in de route Den
Haag-Scheveningen, maar ik bied
nog veel meer routes aan. Met 15
boten en 35 aanlegplaatsen kan
de Willemsvaart uitgebreid watertransport in de stad verzorgen’.
De beeldvorming dat Den Haag
geen stad is voor watertransport klopt volgens hem dan ook
niet. ‘Zowel voor het toerisme
als voor het alledaagse vervoer
van de Hagenaar kan het water
een perfecte aanvulling zijn qua
mobiliteit. Iedere wijk in Den Haag
is in principe bereikbaar over
water, her en der zou er samengewerkt moeten worden met andere
vervoersaanbieders voor snellere
routes, zoals bijvoorbeeld met de
HTM. Wellicht is het mogelijk om
op sommige trajecten gezamenlijk een gedeeld vervoersbewijs

aan te bieden, zodat passagiers
bootreis met tram- en/of busrit
kunnen combineren’.
‘De gemeente doet al veel aan de
bereikbaarheid van de stad over
water en de afgelopen jaren zijn
de voorzieningen gegroeid, maar
dat kan nog veel meer en ik denk
ook graag mee. Chris ziet overal
kansen in de stad om het nog
aantrekkelijker te maken voor de
inwoners en vooral om het gebruik van de grachten te optimaliseren. Zo heeft hij ideeën voor de
Binckhorst, daar zou bijvoorbeeld
een supermarkt aan het water gerealiseerd kunnen worden, zodat
men ook per boot boodschappen
( “bootschappen”) kan doen’.
‘Ook kasteel de Binckhorst ligt
dichtbij het water, dat is een
potentiële trekpleister. Zeker als
men er een haven zou graven
geflankeerd door bijpassende

nieuwbouw. Zo zijn er nog tal van
voorbeelden waar Den Haag haar
positie kan versterken op gebied
van watermobiliteit.
De Willemsvaart kan goed ingezet
worden bij grote evenementen
om de andere transportmiddelen te ontlasten, dit gebeurt
al onder andere door middel
van themavaarten maar met
de juiste afstemming met grote
openbaar vervoer aanbieders
en de gemeente kan dit nog veel
succesvoller’.
www.willemsvaart.nl

Vanaf de Binckhorst
via water de
binnenstad
bevoorraden

J

ohan Overmeer is een ervaren transporteur over
water. Jarenlang runde hij een rederij met diverse
schepen en uitstapjes naar andere vormen van
vervoer. Inmiddels heeft zijn dochter de rederij
overgenomen en is hij met Blue Line Logistics het pad
opgeslagen van innovatie, via kleinschalig transport
over water. De focus ligt daarbij op een relatief nieuwe
vorm, het palletvervoer.
‘Het goederenvervoer over water
is zowel onderschat als onderbelicht. Tussen steden als Den Haag,
Rotterdam en Delft is nog veel
meer mogelijk via het water. Vergroting van de trucks en verhoging van het aantal wagens op de
weg kent zijn begrenzing. Nu komt
het aan op slimme oplossingen
vinden, samen met marktpartijen’.
‘Een noodzakelijke voorwaarde
daarvoor is het bouwen van
voldoende overslagpunten, samen
met ruimte voor opslag. Soms
is dat te combineren met woningbouw, door bijvoorbeeld de
ruimte op de begane grond te bestemmen voor deze overslag. Van
het dak van de overslagruimte is
bijvoorbeeld een parkeergarage
te maken’.

‘Bij de Binckhorst in Den Haag zijn
tot nu toe innovatieve kansen gemist. Ik zie volop kansen voor de
uitbouw van het scheepsverkeer
richting de binnenstad. In Amsterdam worden nu proeven uitgevoerd met elektrische scheepjes.
Veel kades aan het water zijn te
zwaar belast geraakt door het
vrachtverkeer, de schade daarvan
is relatief groot. Belangrijk is het
om groter te denken. Waarom is
er nog geen grote scheepsbouwer
die, net zoals dit met vrachtwagens gebeurt, relatief snelle
schepen voor transport aanbiedt
die geleased kunnen worden?’
www.bluelinelogistics.eu

De oneindige
staalkaart?!
De lijst van Haagse Voorlopers voor mobiliteit is oneindig groot. Dit
boek biedt een eerste staalkaart, de verzameling is gelukkig niet compleet! Wie goed kijkt en zoekt, ziet In Den Haag nog veel meer bevlogen
mensen als:

José van Eijndhoven. Een leven
lang al denkt en schrijft zij over
wetenschap en innovatie, internationaal vermaard als hoogleraar.
Zij voegt ook privé, in de wijk
Benoordenhout, de daad bij het
woord door het initiatief om een
elektrische auto te delen.
nl.wikipediaA.org/wiki/José_van_
Eijndhoven

Janine Terlouw, Eline Keus en
Pauline van den Broeke van De
Debatmobiel, allen bevlogen
experts uit de wereld van communicatie, training en advies. De
Debatmobiel is een prachtige mobiele aanjager voor het gesprek
over duurzaamheid, alternatieven
voor de auto en de behoefte
aan sociale cohesie. De mobiel
is “open source”: iedereen mag
van deze actieve VoorLopers net
zo’n mobiel maken en gebruiken.
De debatmobiel wordt ingezet bij
evenementen maar vooral ook in
straten waar het op gemoedelijke
en laagdrempelige wijze (onder
andere) het parkeerissue bespreekt en uitdaagt tot nadenken
over alternatieven.
debatmobiel.nl

Robert Medemblik, directeur/
eigenaar Van der Velde ’t Veentje
Verhuizingen. (Mondial Movers).
Innovatieve ondernemer met een
groot sociaal hart, aanjager van
een fonds om verhuizingen voor
mensen met een (te) smalle beurs
mogelijk te maken. Hij maakt
bovendien dagelijks werk van
participatie op de arbeidsmarkt.
Zijn bedrijf maakte al in een zeer
vroeg stadium gebruik van de
elektrische verhuiswagen.

Michel Oldenburg, uiterst
effectieve business-developer,
met kantoor in Zoetermeer,
die onder andere als mobiliteitsmakelaar voor Bereikbaar
Haaglanden voortdurend
nieuwe initiatieven voor het
voetlicht brengt en helpt met
opschalen. Hij is een VoorLoper die zich bovendien dagelijks inspant, onder andere in
Den Haag, voor het verbinden
van de publieke sector met het
bedrijfsleven.

vanderveldeverhuizingen.nl

smartidservices.com

Astrid Homan, bekwame en bevlogen verbinder die vanuit VNONCW met haar team een stevig
netwerk heeft opgebouwd onder
de naam Bereikbaar Haaglanden.
Diverse VoorLopers uit dit boek
zijn zeer actief in dit grote netwerk. De droom van Bereikbaar
Haaglanden is relatief eenvoudig
en daardoor ijzersterk: werkgevers spannen zich samen vooral in
om op allerlei manieren de spits
te mijden.
bereikbaarhaaglanden.nl

ZAKEN
DOEN
Samen routes organiseren? Chris

Schram (Willems-

vaart) ontbijt met
Peter Smit (HTM).

Dinsdagmorgen 16 november 2018 om 8 werd via een werkontbijt
‘zaken gedaan’ in het thuis van The Humanity Cab aan de Haagse Torenstraat (het pand hoorde ooit bij een parkeergarage, de eerste van
Nederland zelfs). Aan de dis zaten Chris Schram van de Willemsvaart
en Peter Smit van de HTM. De begeleiding werd verzorgd door Ilse
Mijnhart, met Lilian Verkleij van de gemeente Den Haag als speciale
gast.
Er staat ons enorme toename in duurzaam vervoer en deelsystemen
te wachten en er zal volledig elektrisch vervoer ingezet gaan worden.
Zowel de HTM als de Willemsvaart bewegen hierin mee, ieder met een
eigen focus. Beide gesprekspartners zijn kritisch over hoe sommige zaken nu geregeld zijn in de stad. Vrij baan voor (snel) OV en goede hubs
zijn voor hen belangrijke faciliteiten voor een betere bereikbaarheid.
HTM is aan het kijken naar nieuwe samenwerkingspartners, met name
“the first and last mile” van de reiziger is een interessant vraagstuk
waar er naar innovatieve oplossingen gekeken moet worden. Er wordt
dan snel aan lopen en fietsen gedacht, maar vervoer over water is ook
een optie. Dat geldt zeker ook voor toerisme. Chris Schram stelt dat
Den Haag een loopstad is en dat concepten als een hop-on hop-off
bus niet populair blijken. Een wellicht gecombineerd ov/reis-aanbod
kan wel werken. Onder het motto “samenwerken is elkaar versterken”
wordt gesproken over hoe de HTM en de Willemsvaart compatibel aan
elkaar (kunnen) zijn. Vanwege dat HTM als vervoerder sterk is gereguleerd en daardoor een concessie-gedreven karakter heeft, is het niet
zomaar mogelijk om samen routes te organiseren, hoe leuk de ideeën
ook. Op lange termijn is dat zeker iets wat ze samen willen onderzoeken en kleinschalig kunnen testen. Er wordt daarom direct geopperd door Peter Smit om Chris Schram te koppelen aan de marketing
mensen van de HTM. Samen kunnen er zo op de korte termijn wellicht
al een aantal proposities opgepakt worden.

Opschalen als uit-

daging? Jan Linssen
van ARS Traffic &

Transport Techno-

logy BV ontbijt met

Rinse van der Woude van City Hub.

Dinsdagmorgen 10 oktober 2018, aan de dis zaten ditmaal Jan Linssen
van ARS Traffic & Transport Technology BV en Rinse van der Woude
van City Hub. De begeleiding werd verzorgd door Eelco Koolhaas, met
Lilian Verkleij van de gemeente Den Haag als speciale gast.
Rinse van der Woude zet momenteel vol in om City Hub als concept
zowel in Den Haag als andere grotere steden verder van de grond
te krijgen. De ondernemers die mee willen doen zijn er, de uitdaging is vooral een geschikte ruimte aantrekken, bij voorkeur aan het
water. Jan Linssen is de man achter onder andere de displays bij de
tram- en bushaltes, het station en de trajectcontrole langs de snelwegen. Hij weet inmiddels als geen ander hoe je een mooi concept kunt
opschalen.
Jan Linssen is er van overtuigd, voor een sterk idee komt meestal ruimte en een opdrachtgever. Zelfkritiek is essentieel, klopt de propositie
wel echt? Is de businesscase wel goed genoeg? Ook wijst hij op het
belang van een grootschalige aanpak, met wat hem betreft veel data
gestuurde oplossingen. Een stad moet een vraagstuk breed op de kaart
willen zetten en dan heel gericht ondernemend en creatief talent uitdagen om met grote oplossingen te komen. ARS is actief op de locale
markt in India en neemt waar dat ze de zaken daar zo aanpakken.
Rinse van der Woude valt hem daarin bij. Vaak wordt gekozen voor
sub-optimale oplossingen en een te korte termijn benadering. Hij pleit
al jaren voor werken vanuit een gedegen lange termijn visie en een
aanpak met integrale oplossingen. Aan de andere kant, klein beginnen werkt ook. Kijk naar de wagentjes van Picnic, die gestaag de stad
veroveren. Jan Linssen wijst tenslotte op het belang zelf initiatief te
nemen en vooral niet af te wachten.

Een nieuw pand
voor (mobiele)

innovatie? Huub

van der Post (Dutch
Housing Company)
ontbijt met Ineke

Mulder (bewoners-

organisatie Bomenbuurt)

Dinsdagmorgen 17 november 2018, dit keer met Huub van der Post
van de Dutch Housing Company en Ineke Mulder van de bewonersorganisatie Bomenbuurt. De begeleiding werd verzorgd door Eelco
Koolhaas.
Huub van der Post ontwikkelde dit jaar een woonproject waarbij de
bewoners beschikken over elektrische deelauto’s. Dat wekte veel belangstelling en smaakt naar meer. Een poging overigens om dit te doen
met deelfietsen mislukte vooralsnog; bewoners bleken er nog niet aan
toe om daarvoor abonnementsgeld te betalen. Ineke Mulder maakt
furore met haar concept om groene lijnen te ontwikkelen, looproutes
door de wijk met zitjes en brede stoepen voor vooral ouderen. Momenteel wordt ook nagedacht over vergelijke looproutes voor de jeugd!
Ineke Mulder wijst op het belang van een goed startpunt van zo’n
route. Dit is nu een voormalig verpleeghuis geworden, waarin appartementen zitten. Op die manier komen panden en mobiliteit mooi bij
elkaar. Al gauw in het gesprek worden de pijlen gericht op het voormalige Rode Kruis ziekenhuis aan de Hagastraat. Is dat niet geschikt voor
zo’n innovatieve verbouwing, eventueel gecombineerd met nieuwe
looproutes? De eerste afspraken voor een nadere verkenning worden
gemaakt!

Afval vervoeren

per fiets? Maarten

Hinloopen (horeca

Grote Markt) ontbijt
met Marcel Kleizen
(the Humanity Cab
en De Grondstoffenfiets).

Dinsdagmorgen 23 oktober 2018 werd via een werkontbijt ‘zaken
gedaan’ in het thuis van The Humanity Cab aan de Haagse Torenstraat
(het pand hoorde ooit bij een parkeergarage, de eerste van Nederland zelfs). Aan de dis zaten een in Den Haag zeer bekende horecaondernemer van de Grote Markt, Maarten Hinloopen en Marcel Kleizen
van The Humanity Cab en De Grondstoffenfiets. De begeleiding werd
verzorgd door Eelco Koolhaas.
Marcel Kleizen begint met het uitdelen van complimenten aan Maarten Hinloopen voor zijn duurzame inzet. Maarten Hinloopen vertelt
over de ‘struggles’ die daar altijd bij horen. Elektrisch koken is thuis
bijvoorbeeld best makkelijk, maar doe het maar eens in de horeca
voor tientallen gasten tegelijk! Het gesprek komt op de rol die de fiets
kan spelen bij het vervoer van grondstoffen. Marcel Kleizen vertelt
bevlogen over zijn werk aan de grondstoffenfiets, afvaltransport per
fiets. Hij zoekt nu naar nieuwe samenwerkingsvormen, met bevlogen
ondernemers, de fiets is volgens hem een onderschat transportmiddel
voor afvalstromen. Tijd om de laptop op tafel te zetten en te bekijken
hoe zo’n grondstoffenfiets er uit ziet. Er blijken diverse varianten te
bestaan, sommige zijn elektrisch maar soms is ook de natuurlijke
trapkracht voldoende. Het gesprek komt op de verwerking van gescheiden opgehaalde afvalstromen, gebeurt de afhandeling daarvan wel
betrouwbaar? Het ontbijt eindigt met de uitnodiging voor een vervolggesprek!

Colofon
De VoorLopers is een productie van The Community
Factor-y, onder regie van Eelco Koolhaas, in opdracht
van de gemeente Den Haag.
Productie interviews: Ilse Mijnhart, met steun van
Michel Oldenburg en Astrid Homan
Interviews: Eelco Koolhaas, Ilse Mijnhart, Gerard Vos en
Marko Fehres
Tekstcorrectie: Marko Fehres en Anneke van Ent
Achtergrondresearch: Gerard Vos, met steun van Kees
Verweij
Opmaak en vormgeving: Machiel Pleijsier
Foto’s: Marcello van den Dop en Els van den Dop (Marcello’s Art Factory)
Productie werkontbijten: Els van den Dop, Ilse Mijnhart
en The Humanity Cab
Opdrachtgevers Lilian Verkleij, Anneke van Ent en Frank
van Erkel, namens de gemeente Den Haag, verdienen
het laatste woord:
‘Den Haag groeit. Er komen inwoners, woningen en
kantoren bij. Ruimte wordt schaarser. Deze ontwikkelingen leiden tot meer mobiliteit. Mobiliteit organiseren en faciliteren zoals we het altijd hebben gedaan
bereikt zijn grenzen. Het moet anders, efficiënter en
duurzamer. We moeten naar nieuwe manieren om de
stad ook in de toekomst leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te houden.
De gemeente is daarom op zoek gegaan naar initiatieven in Den Haag die hier een bijdrage aan kunnen
leveren. Want er is al veel kennis en kunde aanwezig
waar we meer gebruik van kunnen maken.
Dit boekje is het resultaat van deze zoektocht: een
overzicht van wat er allemaal voor initiatieven in
de stad zijn, die zorgen dat Den Haag mobiel blijft.
En met het idee dat deze initiatieven elkaar kunnen
versterken. Mogelijk is dit de start van een community
rondom mobiliteit in Den Haag. De gemeente is graag
een van de partners in deze community.’
Alle VoorLopers: veel dank voor de interviews en de
correctie op de concept-interviews’ #teamplay!
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