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Waar doen we het voor?Voor wie doen we het?
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Stad van de toekomst

• Leefbaarheid

• Bereikbaarheid

• Aantrekkelijkheid

• Gezondheid

• Bruisend
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Een beter klimaat begint 

bij jezelf

Klimaatakkoord

• Energietransitie 

• Minder uitstoot

• Minder gebruik fossiele brandstoffen

• Opwekken duurzame energie

• Circulariteit

• …
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Ontwikkeling elektrisch rijden
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Aantal laadpunten in Nederland per jaarAantal BEV en PHEV’s in het wagenpark per jaar
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Trias Mobilica

• Focus ligt op verschonen voertuigen

Maar ook aandacht nodig voor:

• Verminderen verplaatsings behoefte

• Kiezen voor alternatieve vervoerswijzen
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Overbelasting energienetwerk
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Mobiliteitsgedrag is 

een individuele keuze



-
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Bron: Nederlands Verplaatsingspanel

Gemiddelde reistijd per werkdag
per panellid per modaliteit

Auto (min) Fiets (min) Te voet (min) OV (min) Som alle modaliteiten

Inzicht in mobiliteitsgedrag

10



-

Gemiddelde ritlengte per verplaatsing
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Gemiddelde afstand (in km) per verplaatsing

zakelijk woon-werk sociaal recreatief overig onderwijs winkelen & persoonlijke verzorging

Bron: bewerking ODiN data (CBS) door Goudappel
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Verdeling ritten naar afstand
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Verdeling zakelijke ritten naar afstand

< 10 km 10-20 km 20-30 km 30-40 km 40-50 km > 50 km

Verdeling woon-werk ritten naar afstand

< 10 km 10-20 km 20-30 km 30-40 km 40-50 km > 50 km

57% < 20 km

26% > 40 km

57% < 20 km

26% > 40 km

Bron: bewerking ODiN data (CBS) door Goudappel
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Laadgedrag auto’s

• Onderzoek voertuigdata IenW en KIA

• Gemiddelde status batterij 60%-80%

• In 61% van de gevallen is batterij >50% 

gevuld bij start laden
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Moet dit gedrag leidend 

zijn voor verdere uitrol 

laadinfrastructuur?
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Sectorale uitdagingen
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automobiliteit openbaar vervoer

logistiek

concessieverleners

subsidies nationale 

overheid

snellaadstations bij 

verblijflocaties

technologische 

ontwikkelingen

verschuiving 

doelgroep

lokale overheden

vervoerders

business case

zero emissie zones

optimalisatie 

logistieke keten

eigenaarschap 

laadinfrastructuur

snelle turnover 

wagenpark

wet grote getallen

kostenstructuur
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Leren uit het verleden
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Openbaar vervoer

• Grote invloed overheid op OV-sector; zowel sturing als financiering

• Grote uitdaging ligt bij de lange ritten

• Vergt afstemming en een gezamenlijke aanpak tussen verschillende partijen
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Logistiek
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Magnetenmethode

• Internationaal transport

• Nationaal transport

• Stadsdistributie
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Van sectoraal naar integraal
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automobiliteit openbaar vervoer

logistiek

automobiliteit openbaar 

vervoer

logistiek



-

Individueel verblikken of collectief verschonen

 Creëer inzicht in behoefte van doelgroepen door naar het mobiliteitsgedrag te kijken

 Creëer synergie tussen verschillende sectoren

 Houdt oog voor openbare ruimte

 Voorkom wildgroei aan laadoplossingen

 Richt beleid in op reeds bestaande oplossingen en maak daar maximaal gebruik van

 Maak integrale plannen inclusief flankerend parkeer- en mobileitsbeleid

 Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen

 Ga van vraagvolgend naar vraagsturend
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Niels Voogt

nvoogt@goudappel.nl

06-11519994

www.goudappel.nl

Meer inspiratie:

https://www.goudappel.nl/nl/actueel/whitepaper-

elektrische-mobiliteitstransitie
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