
In “de Reis van de Toekomst” laten de NS en We-all-wheel het vervoer van de toekomst 
tot leven komen bij Dutch Design Week.  
 
Reizen is beleven en met name de first- en last mile zullen de komende jaren sterk gaan veranderen. 
Steden worden voller, de behoefte aan een leefbare stad met gezonde schone lucht en meer leisure 
en fun wordt groter. Daarom zijn burgers, fabrikanten en (gemeentelijke) overheden op zoek naar 
oplossingen (technologisch, gedrag en planologisch). Micro vervoersmiddelen bieden hierbij 
voordelen als zeer laag energieverbruik, zero emissie, lage aanschafkosten en snellere reistijden. 
Maar hoe werkt dat nou in de praktijk, micro vervoer? 
 
De NS en We-all-wheel (en platform rondom micro mobiliteit) hebben op het Gloeilampenplantsoen 
op de Dutch Design Week een prachtige proeverij van micro vervoersmiddelen neergezet. Op drie 
manieren laten we de toekomst zien en de bezoekers ervaren wat er nu al mogelijk is en hoe het 
straatbeeld in positieve manier kan veranderen.  
 
Experience Park 
Op het Parcours heeft Dott samen met de NS en We-all-wheel een experience park opgezet. Hier kan 
men ervaren hoe het is als straks ook in Nederland deel E-steps hun weg vinden. Sommige bezoekers 
zullen deze ervaring al hebben gehad vanuit de diverse Europese steden waar de E-step al langer 
rondrijdt, maar voor sommige mensen zal dit een unieke ervaring zijn. Vanzelfsprekend kan We-all-
wheel ter plekke uitleg geven over de Nederlandse huidige wet-en regelgeving van de (deel) E-step 
en andere (micro) vervoersmiddelen.  
 
Probeerplein 
Op het Probeerplein staan nieuwe vormen van micro mobiliteit centraal. Voertuigen die buiten de 
gebaande paden gaan en inzetten op innovatieve besturing. Er is van alles mogelijk rondom 
voertuigen die sturen, versnellen en remmen met je balans. Met de veiligheidsinstructeurs van e-
mobility retailer Fatdaddy leg je je eerste zelf balancing meters af. Super handig en heel veel fun als 
first- en last mile vervoersmiddel. Het Probeerplein is de hele week open om deze voertuigen te zien 
en te proberen. 
 
Expo 
Op de Expo dagen we iedereen uit om na te denken over hoe een diverse groep van vernieuwende 
vervoersmiddelen gaat passen in onze mobiliteitswereld. Welk vervoersmiddel is geschikt voor welk 
soort transport, voor welke afstand, voor meenemen in de trein of om platteland en stad beter op 
elkaar aan te laten sluiten? 
 
We-all-wheel medewerkers zullen de hele week klaar staan om de micromobiliteit van de toekomst 
toe te lichten aan de hand van prachtige vervoersmiddelen die daar opgesteld staan, maar ook de 
toekomst te verrijken met ervaringen van bezoekers! 
 
Dutch Design Week vindt plaats van 19 tot en met 27 oktober in Eindhoven, Gloeilampenplantsoen 
Zaterdagochtend gaan de deuren open om 11.00 
Zondag en maandagochtend staat het thema veiligheid, wet-en regelgeving centraal en dus wil je 
daar meer over weten, dan zijn die dagen extra interessant. 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 


