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Actie is nodig!



Nieuwe mobiliteitsconcepten
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Mobiliteit zo inrichten 
dat het bijdraagt aan 
een betere ruimtelijke 
en sociale inrichting 
voor onze kinderen

De uitdaging



Wat kunnen we doen?
• Opzetten mobiliteits- en logistieke hubs

• Organiseren deelmobiliteit (concessie?)

• Smart Grid oplossingen 

• Slimme ketenreis

• Data essentieel



Waarom zijn wij betrokken?

• Mobiliteit slimmer, schoner, veiliger én inclusiever maken

• Veel verkenningen, maar door praktijkcasus ervaring op doen en 
sneller leren van waar je tegen aanloopt bij de ontwikkeling van hubs. 

• Wat motiveert: samen met partners het experiment aangaan en kijken 
hoe we het haalbaar en schaalbaar krijgen met elkaar.

• Ambitie: opgaven realiseren, duurzamer vervoerssysteem/minder 
toename CO2/gedragsverandering stimuleren. 



Hubs

(deel) 
mobiliteit

InfrastructuurGebruikers

MaaS

Hubs onderdeel van groter geheel: én, én, én



Waar staan we nu?
■ Drie locaties: 

• Haarlem Nieuw Zuid

• Alkmaar Noord

• Alkmaar Centraal Station

■ Partijen (Alkmaar):
• Publiek: Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland

• OV: Connexxion, NS

• Deelmobiliteit: GoSharing, Cirqulus, Greenwheels, Mobipunten, …

• Aanvullende diensten: Cirqulus (laadinfrastructuur, zonnepanelen), de Buren 
(pakketdiensten), SmartMile (pakketdiensten)



Haarlem Nieuw 
Zuid
■ Doel: faciliteren nieuwe 

busreizigers 

■ Ontzien centrum qua bussen

■ Combineren functies

■ Aansluiten op Bus Rapid Transit 
richting Amsterdam

■ Géén P+R







Alkmaar Noord



Kansen
■ Ruimte aan noordzijde geschikt

■ Herinrichting start in 2022

■ De projectleider gemeente enthousiast

■ Pragmatische oplossing zonder grote 
ingrepen in openbare ruimte is 
mogelijk

■ Perspectief lange termijn aan oostzijde: 
o.a. ondergrondse P+R, Europese 
school, ontwikkelingen PostNL



Alkmaar Centraal Station



Kansen
■ Is feitelijk al een hub

■ Toevoegen voorzieningen 
relatief eenvoudig

■ Vergroten herkenbaarheid

■ Mogelijk katalysator voor 
gebruik deelmobiliteit en hubs 
in Alkmaar

■ Komende jaren woningbouw

■ Geïnteresseerde bedrijven



Voorbeeld 
parkeren

Pic: JRH



• Avoid complaints

• Invest in quality

Voorbeeld:
extra kwaliteit



Verdere stappen
■ Beeldmerk (Mobipunt / ook: aansluiten landelijk traject)

■ Inzicht in de gebruiker (doelgroepenonderzoek per locatie)

■ Digitale vindbaarheid

■ Communicatie / marketing

■ Deelmobiliteitsbeleid

■ Parkeer- en ruimtelijk beleid



Beeldmerk
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Inzicht in de gebruiker

Pic: micromobiliteit.nl



Digitale vindbaarheid

Pic: JRH



Communicatie



Deelmobiliteitsbeleid
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Parkeerbeleid

& Ruimtelijk beleid



Lessen
■ Mobiliteitstransitie gebeurt niet vanzelf!

• Push én pull noodzakelijk (marketing / parkeernormen / incentives)

■ Politieke wil is noodzakelijk

■ Marktpartijen zijn nodig

■ Maar er is geen marktintegrator

■ Business case nog erg kwetsbaar

■ Ontwikkeling instrumentarium

• Ruimtelijk beleid / parkeerbeleid

• Deelmobiliteitsbeleid

• Subsidies / concessie

■ Veel meer gebruikersonderzoek nodig



Dank voor de aandacht! Vragen?

http://www.tjalke.nl/innovatie/

