Micromobiliteit is evolutie en revolutie
tegelijkertijd!
De ontwikkeling van micromobiliteit
gaat hard. En terecht! Files, getoeter,
onrustige straten… steden lopen
vast. Micromobiliteit en deelvervoer
bieden nieuwe oplossingen voor
transport en vervoer in de stad.
Meer dan 50% van de ritten in
de stad zijn korter dan 8 km en
daardoor een potentieel voor lichte
elektrische voertuigen (LEV). In de
wereld van micromobiliteit is met
name de E-step een groot succes.
Met 250 miljoen ritjes in de wereld,
laat de E-step zien dat burgers dit
vervoersmiddel een pure aanwinst
vinden. Bestemming in zicht?

Micromobiliteit in de stad wordt steeds belangrijker, omdat er van de
stad als levend organisme meer wordt verwacht. Meer inwoners, meer
woningen, minder uitstoot van CO2, stikstof en geluid... De stad wil er zijn
voor iedereen!

Pas daarna komen andere

hub: voor iedereen

vervoersmiddelen in beeld. Houd het in

Als veel verschillende vervoersmiddelen

dat geval lekker klein en begin bij de ﬁets

en modaliteiten gedeeld en

Daarentegen wordt eenzaamheid een steeds groter probleem.

we all-wheel

of de E-step.

gecombineerd worden, dan wordt er

Naar buiten gaan en deelnemen aan het verkeer is ontzettend

We-all-wheel is een kennisplatform voor micromobiliteit.

gesproken over een hub. De Hely hub aan

belangrijk. Micromobiliteit gaat over het afstemmen van

Partner voor duurzaam mobiliteitsbeleid nodig? Micromobiliteit

“Micromobiliteit moeilijk? Nee, met een

de Schoemaker Plantage in Delft regelt

infrastructuur, de middelen die worden gebruikt om te reizen

gebruiken voor planologische ontwikkelingen? Een goede en

lekkere wandeling maak je de minste

vervoersmiddelen, zodat in de wijk met

en wat we er met elkaar mee doen. En dat allemaal in kleine

beheersbare introductie van deel E-steps in de stad?

footprint en behaal je het meeste

minder vervoersmiddelen een stuk meer

omgevingen: binnenstedelijk en ﬁrst en last mile.

Ja! Neem contact met ons op. www.we-all-wheel.com.

gezondheidseffect.”

wordt bereikt. Op station Delft Campus

reisgedrag
Met de Stigo
zoef ik vanaf
Amstelveen naar
hartje
Amsterdam.

worden de eerste pennenstreken voor
maken… maatwerk: dat is de missie van

yes!students De plek om te ontdekken

dit leidt tot een ﬁjne verbinding met

Dit magazine en de Living Lab is
mogelijk gemaakt door bijdragen van:

TJIP. Ervoor zorgen dat techniek écht gaat

hoe je een succesvolle ondernemer wordt.

eisen aan de E-step. De eisen zijn

de wijken eromheen, maar ook minder

stichting gebiedsfonds delft

werken en ondernemers doen waar ze

http://www.yesdelftstudents.nl/

zo zwaar en niet passend voor de

uitstoot, minder geluid en kortere

technology park

goed in zijn: ondernemen.

delft imp Nanotechnologie die onder

E-step, dat het onhaalbaar lijkt.

reistijd, dan doen we het goed met elkaar.

Dit gebiedsfonds is actief voor de

tu delft Technische Universiteit Delft

andere zorgt voor betere opname van

achterlopen

het ontwikkelen van een hub gezet. Als

Nederland zit nog klem op technische

gebieden Delft Campus, Technopolis,

is dé plek waar ontwikkeling, groei en

medicijnen en veel duurzamer gebruik van

aantoonbaar dat de eisen die in andere

en nu?

Delftechpark en Schoemaker

kennis centraal staat. Schoon, snel en

batterijen in vervoersmiddelen. https://

grootse micromobiliteit

landen gelden, onvoldoende zijn voor

We-all-wheel wil dat steden leefbaar

Plantage. Speerpunten zijn: mobiliteit,

met toekomstgerichte impact. Creating

delft-imp.nl/

Het maakt de weg vrij voor concrete

de E-step. Inmiddels staat een aantal

blijven. Steeds meer mensen willen in de

duurzaamheid, innovatie & valorisatie

Future!

polytential Hoe is de chemische

voordelen. Naast ruimtewinst

steden te trappelen om E-steps te

stad wonen. Er komen huizen bij en we

en leefomgeving. Het gebiedsfonds

tdvg TDVG is waar de transitie – van

samenstelling van plastic afval en ontdek

betekent elektrische micromobiliteit

introduceren. In Amerika en de meeste

willen ‘groen’ sparen. In de jaren ’70 ging

initieert, ondersteunt en ontwikkelt

onderzoek naar bedrijf – plaatsvindt. Waar

kansen. https://www.yesdelft.com/

ook verbeterde luchtkwaliteit in de

Noord- en Oost Europese landen worden

men naar buiten toe, de stad uit in het

initiatieven welke een bijdrage leveren

start-ups met een stevig businessplan

startups/polytential/

binnensteden. Bovendien zijn elektrische

LEV net als E-bikes toegestaan op het

weekend. Nu werken veel meer mensen

aan de samenwerking tussen bedrijven,

de tijd, samenwerking en ondersteuning

praxa sense Hartritmestoornissen

vervoersmiddelen veel stiller. Een stillere

ﬁetspad of rijbaan en soms zelfs op de

parttime en wordt er een speeltuin in

instellingen en overheid.

vinden om te groeien: de inspirerende

worden sneller opgespoord met deze

stad is prettiger om in te wonen en

stoep. Onze buurlanden zijn proactief

de eigen buurt bezocht. De trend is dat

werkplek voor innovatieve ondernemers!

techniek. https://www.yesdelft.com/

minder geluid heeft een positieve invloed

met regelgeving voor LEV. België

de stad steeds meer gezien wordt als

gemeente delft

op de bloeddruk en daarmee op hart- en

stimuleert LEV als aanvulling op de auto

plek om te recreëren. Het doel is de stad

Delft is na Zwolle de stad met het

vaatziekten. Inclusie is ook belangrijk: het

en openbaar vervoer en in Duitsland

aanpassen aan nieuwe, kleine (deel)

meeste ﬁetsgebruik. Al sinds de jaren

blijven deelnemen aan de maatschappij

en Frankrijk zijn E-steps sinds 2019

vervoersmiddelen en het een passende

dankzij passende mobiliteit, ook al word

toegestaan. Het kan dus wel…

je ouder.

mijn ons

Vanuit veiligheidsperspectief is niet

praxa-sense/
micro Wereldleider op het gebied

’70 investeert Delft in een ﬁetspaden

Bedrijven die mee hebben gedaan
door ﬁnanciële ondersteuning
vanuit TDVG:

plek in de stad geven. Knipperlicht of

infrastructuur. Delft heeft een

jack savior Sterkste en kleinste

https://www.micro-step.nl

hand uitsteken… Het is tijd om de juiste

spannende mix van: historisch centrum,

onbreekbare koptelefoon plugs ter

road runner De meest uiteenlopende

afslag te pakken!

van steps, online (E)-Steps kopen of
uitproberen in Amsterdam?

De Stigo is fun
en het optimale
verlengstuk van
mijn reis.

anders reizen? pak me mee!
Pak me dan, als je kan… Maar ook als je durft. Kijk, het is
namelijk ontzettend eenvoudig. We zijn gewoontedieren.
De wekker gaat, we staan op en na het ochtendritueel
gaan we op weg met ons favoriete of noodzakelijke
vervoersmiddel. Ondertussen zijn steden zo aan het
veranderen en is het verkeer vele malen drukker
geworden. Steden lopen vol, ﬁles worden langer en de
luchtkwaliteit slechter. Misschien is anders reizen wel
sneller en ﬁjner? Is het tijd voor verandering? Is deze
verandering iets voor jou? Ja!

om parkeerplaatsen op te offeren voor groen en huizen en
het verbeteren en plaatsen van extra bruggen in Delft, de
levensaders van de stad.
Het tweede stuk gaat over E-steps in Delft. Hoe TU-Delft en 10
bedrijven – binnen wettelijke juridische kaders – een proef met
een E-step hebben gehouden. Wat kan de E-step betekenen voor
jouw woon-werk verkeer? En wat gebeurt er als de E-step op grote
schaal wordt geïntroduceerd? De TU-Delft heeft medewerkers

karakteristieke wijken, innovatieve

wereld. https://www.jacksavior.com/

elektrische mobiliteitsoplossingen voor

De stad leefbaar

Campus, herontwikkeling van de 100

kindow Zonwering die energie spaart en

werkend Nederland en importeur van

houden met een

jaar oude Schieoevers en de komst van

meer daglicht toelaat.

Stigo. https://www.rood-runner.nl/

In deze special volgen we trends en bedrijven die het vervoer

zo klein mogelijke

het eerste energieneutrale station in

https://kindowblinds.com/

uitgesproken gasten Tekstbureau voor de

anders aanpakken. Micromobiliteit – innovatieve, kleine,

“Micromobiliteit is maatwerk. Mensen stappen nu eenmaal niet

‘voetafdruk’ is

Nederland. https://www.delft.nl/

wellsun Transparante gevels die meer

zinnigste woorden. Scherp, opvallend en

elektrische vervoersmiddelen – is een alternatief voor vastlopend

makkelijk uit de auto. Dus je zal goed moeten kijken wat bij wie

energie leveren en zorgen voor een ideaal

prikkelend.

autoverkeer of overvol openbaar vervoer. We dagen jou uit om

goed werkt.” -- Ellis Slot, HR manager bij TJIP

essentieel! Dus

en studenten weten te verleiden om iets anders dan de auto te
proberen. De uitkomsten zijn zeer interessant!

Deelnemers aan de ﬁrst en last mile
Living Lab

binnenklimaat. https://www.wellsun.nl/

http://www.uitgesproken-gasten.nl

eens na te denken over je huidige vorm(en) van vervoer. Kan het

de stoute

carbonx Carbon netwerkstructuur die

tibo design Word je blij van deze

prettiger, sneller en gezonder? Zou je dit willen uitproberen?

schoenen aan

tjip Samen effectief werken aan

nieuwe generatie materialen voor allerlei

vormgeving? Bel 06 214 60 210.

en ga lekker

oplossingen om bedrijfsprocessen sneller,

toepassingen creëert. https://www.

“De reistijd in de stad is te lang. Ik pak mijn Stigo (opvouwbare

ﬁles en een parkeertekort.

wandelen, als

slimmer, efﬁciënter en eenvoudiger te

carbonx.nl/

elektrische scooter) uit de kofferbak en ben binnen enkele

Nu de stedelijke

minuten waar ik wil zijn. Schoon en efﬁciënt.” -- Didier Dohmen,

bevolking overal ter

Voorzitter Raad van Bestuur bij Kenter Jeugdhulp

wereld toeneemt,

trek eens

het lukt.

Steden hebben wereldwijd te
kampen met luchtvervuiling,

is er een groeiende
inhoud

vraag naar praktische

Het eerste artikel gaat over Gemeente Delft. Al sinds de jaren

transportmiddelen. Welke

’70 hebben zij er bewust voor gekozen een ﬁetsstad te zijn.

rol speelt micromobiliteit

Maar wat betekent dit voor de stad? We zoomen in op de hype

in de toekomst van Delfts

van dit moment: hubs. Ook wordt er gekeken naar de noodzaak

stadsverkeer?

www.we-all-wheel.com

Ruim baan voor mobiliteit in Delft
Fan van Living Labs. Pionier op het
Ooit kreeg hij de kans om zich bezig te
gebied van stadslogistiek. Druk bezig
houden met de Spoorzone. Er waren
met parkeren en visie op deelgebruik. allerlei doorgroeimogelijkheden en hij
Gek op ruimtelijke ordening.
zag een Delfts Blauwe stip op de horizon.
Werkzaam bij Gemeente Delft… Jan“Parkeerbeleid, mobiliteit, strategisch
Kees Verrest, senior adviseur Verkeer
slim verbinden en met de partners werken
en Vervoer. “Zet de juiste stap
aan de stad van de toekomst.”
richting deelgebruik en
kijk naar ﬁrst en last
duurzaamheid “Bijna 50% van de
mile oplossingen in de
50% co2 reductie verplaatsingen in Delft is met
breedte. Er valt veel
de ﬁets. Koester dit en blijf
t.o.v. 1990.
winst te behalen bij
energieneutraal investeren in verbinden. Een
in 2050.
personenvervoer.” Delft
perfect voorbeeld daarvan is de
beweegt zich naar de
Gelatinebrug.”
toekomst!

mobiliteitskracht.
Daar kunnen we
echt wat mee!”

keuzes
meer ruimte
voor lopen,
micromobiliteit en ov
meer ruimte voor
recreatie, groen
en een schonere,
stillere stad

“Het nieuwe station Delft
Campus moet het eerste energieneutrale
station van Nederland worden.”
doorpakken en uitrollen
Hub is het toverwoord. Een hub is een
plek waar verschillende vervoersmiddelen
samen komen. “Schoemaker Plantage is
zo’n voorbeeld. Hier kunnen bewoners
kiezen uit elektrische auto’s, bakﬁetsen,
gewone ﬁetsen en scooters.” Zo is de

TU Delft leidt haar bezoekers in goede banen!
TU Delft, de grootste werkgever in
Delft. Met ruim 5.000 werknemers,
circa 25.000 studenten, de vele
bezoekers en gevestigde bedrijven,
is het iedere dag een uitdaging om
de vervoersbewegingen in goede
banen te leiden. De TU Delft campus
wordt intensief gebruikt en dit wordt
de komende jaren meer. Bij de TU
Delft kijkt men graag vooruit en men
heeft daarom een duidelijke visie
op mobiliteit en bereikbaarheid.
De ambitie van TU Delft is een
toekomstbestendige en veilig
bereikbare campus, waar iedereen
goed kan komen en graag wil zijn.

de auto en daarmee doen we het als TU

waarbij het gelukt is ze allemaal in te

relatief heel goed. Maar de TU Delft wil

zetten gedurende elk blok. Ook het laatste

nog meer mensen verleiden om de auto

blok, waarbij het klimaat een grotere

te laten staan. “Meer groen, meer wandel-

uitdaging (b)leek, werd er goed gebruikt

en ﬁetspaden en minder parkeerplekken

gemaakt van de E-bikes. “Er zijn legio

midden in de campus… dat is de ambitie.”

voorbeelden van collegae waarbij de

Een parkachtige omgeving werkt beter, is

pilot heeft geleid tot structureel ander

veiliger en nodigt uit om te wandelen.

reisgedrag. Zij hebben bijvoorbeeld zelf
een ﬁets gekocht of leggen een gedeelte

Dit voorjaar is de eerste Living Lab met

ups van TDVG BV en TJIP. Station Delft

vervoersmiddelen. Dit als onderdeel

en dus...

van hun ritten naar de campus per OV af.

LEV (lichte elektrische voertuigen) in

Campus – dat maar twee kilometer verder

van maatschappelijk verantwoord en

Is TU Delft dit jaar gestart met een pilot

En daar zijn we trots op!”

Nederland gestart. Om duidelijker te

ligt – heeft geen last mile voorzieningen.

duurzaam ondernemen. LEV passen bij

zijn: met een (legale) elektrische step van

Opvouwbare LEV kunnen een oplossing

het innovatieve imago, de techbedrijven

staan. Studenten en medewerkers konden

Door de deelnemers gedurende de gehele

Micro en een opvouwbare elektrische

voor de last mile bieden. Met een

en de TU zijn sneller en beter bereikbaar.

gebruik maken van een mooi aanbod.

pilot te volgen en de juiste vragen te

miniscooter, de Stigo. De TU Delft had

Living Lab last mile maken bedrijven

LEV geven meer fun en ﬂexibiliteit.

Denk aan 8 weken gratis gebruik van een

stellen, kan er goed geanalyseerd worden

de primeur en daarna volgden 8 start-

en hun medewerkers kennis met deze

E-bike inclusief ﬁetstassen en een set

en met die uitkomsten wordt beleid voor

handschoenen voor de koudere dagen. TU

de lange termijn gemaakt. Op 16 december

om mensen te verleiden de auto te laten

doorschakelen...

E-step een perfecte kandidaat voor het

voorsorteren en invoegen

…en versnellen. Delft staat wereldwijd

stationsgebied en de TU Delft Campus.

Jan-Kees begon ooit met een studie

bekend om de innovatieve baanbrekers.

“De E-step is maar 25% van het volume

Om die reden is dit jaar de pilot ‘Travel to

Delft creëerde ook meer mogelijkheden

wordt de pilot feestelijk afgesloten! Er kan

‘Ruimtelijke Ordening en Planologie’.

Denk maar eens aan de zonneauto

van een ﬁets en is fun om op te rijden.”

campus the other way’ gestart, met mooie

om thuis te werken. Een andere optie was

worden teruggekeken op een succesvolle

Nuna, The Green Village en het station

Wijken worden beter bereikbaar, het geeft

resultaten als gevolg. “ We willen mensen

een gratis OV-chipkaart voor bepaalde

pilot met honderden medewerkers maar

aan zijn loopbaan

Delft Campus. Het station – voorheen

een gevoel van inclusie en het is relatief

motiveren om eens te proberen om op

trajecten, gecombineerd met een OV-ﬁets.

ook studenten die geproefd hebben aan

combineerde

Eenmaal begonnen

toegankelijk
en bereikbaar
voor iedereen

station Delft Zuid – wordt de komende

goedkoop. Alleen maar winnaars!

een andere (duurzame) manier naar de

Ook was er ruimte voor een primeur:

anders reizen. Men denkt positiever over

hij zijn studie

jaren ﬂink verbouwd. Er komt een

“De hub kan uitgroeien tot een personen-

Campus te reizen,” aldus Cathelijn Dijk-

een OV-chipkaart in combinatie met een

de geteste mogelijkheden, maar niet

met een oh-zo

spoorverdubbeling, maar ook mobiliteit

en goederen hub. Zo kunnen bijvoorbeeld

Koekkoek (Programmamanager Mobiliteit

opvouwbare E-step. Kortom, steeds betere

negatiever over de auto. Met andere

belangrijke stage

gaat een grote rol spelen. “Een

grote vrachtwagens hun goederen

en Bereikbaarheid/Ontwikkelaar TU-Delft).

alternatieven voor de auto.

woorden, de auto blijft lonken en

‘Verkeerskunde’

integrale aanpak van mobiliteit

van duurzaam doen naar duurzaam zijn

“Het is de grootste mobiliteitspilot ter

een grote uitdaging om de ambitie

Met z’n allen, op volle kracht

Studenten en medewerkers maken al

wereld bekend bij onze onderzoekers en

vooruit. Er liggen kansen voor

vaak gebruik van transportmiddelen die

het grijpen!

minder ruimte vereisen en minder CO2

in Amsterdam.

op die plek kan een enorme

“Verkeerskunde gaat

meerwaarde hebben en de

ook steeds over ruimtelijke ordening. Het

ambities van de gemeente

gaat over inpassen in de omgeving en

een grote push geven.”

efﬁciënt ruimtegebruik.”

“Delft beschikt over
een enorme potentiële

vormen van stadslogistiek.”

Is jouw bestemming wel bereikbaar?
Het Delftse bedrijf TJIP maakt Business Platforms voor
klanten die onderscheidend willen zijn. Met Dingeman
Leijdens als CEO aan het roer, wordt er elke dag ‘lean en
agile’ gewerkt om bedrijfsprocessen te verbeteren en
slimmer te maken. Er is dus veel klantcontact. “Alleen
als je echt fysiek met de klant samenwerkt, kan je het
voor elkaar krijgen. Onze klanten komen wekelijks naar
ons toe.” En dan is het wel ﬁjn dat je goed bereikbaar
bent… toch?

bedoeld om duurzame mobiliteit te stimuleren en te zorgen
dat men de auto liet staan. De entree was dan ook gesitueerd
tegenover de geplande trambaan en het gebouw kreeg een lage
parkeernorm.” Maar de tram- en busbaan zijn er niet gekomen
en de ingang is onlogisch gesitueerd. Weg bereikbaarheid.
over bruggen en overbruggen

resultaten

± 35 personen

man-vrouw
50%/50%

misschien ook wel ronken. Er ligt daarmee

overladen in kleinere, stillere

inrichting
verbeteren
van ﬁetsnetwerk
aandacht voor
ﬁetsparkeren
ov aansluiten op
ﬁetsnetwerk

Uitkomsten Living Lab last mile: Lef voor LEV

leeftijd
20-60 jaar

totaal
140 weken
testresultaat

2 valpartijen

van de TU, 10% autoreductie in 2025 te

fun en ﬂexibel voor
de ﬁrst en de last mile

Vanwege de drukte op de uitvalsweg

de eerste pilot in Nederland met inzet van

bewerkstelligen, maar er zijn zeker kansen.

Gebruikers stellen volgende eisen

N470 naar de nabije A13 of A4 en

E-steps.” -- Cathelijn Dijk-Koekkoek

Op weg naar een toekomstbestendige en

1. Emissieloos

beperkt openbaar vervoer, wil het

veilig bereikbare campus!

2. Licht en draagbaar

Gebiedsfonds Delft Technology Park

uitstoten. En dat is natuurlijk fantastisch!
Zo’n 44% van de medewerkers gebruikt

resultaat dat staat

3. Klein en opvouwbaar

de ﬁets en 17% komt met het OV. Maar

Ruim 530 deelnemers deden mee verdeeld

4. Gemakkelijk bestuurbaar

34% van de medewerkers stapt nog in

over 4 blokken. Er waren 100 E-bikes

5. Goed/effen wegdek (asfalt)
op het hele traject

(SGDTP) (die deze Living Lab ﬁnancieel
heeft ondersteund) alternatieven voor
de auto stimuleren.

6. Plek op kantoor om eventueel

‘ruim 530
deelnemers,
verdeeld over
4 blokken’

op te laden
Luc Schover van TDVG heeft een
fun en ﬂexibel
voordelen lev (score 0-5)
gevoel van vrijheid
fun
tijdwinst
geen parkeerproblemen
gemak in de trein

De meeste deelnemers vinden de E-step

aantal BMW deelauto’s. Omdat er

leuk en makkelijk, want het is een

steeds vaker aan de randen van de

vervoersmiddel dat vrijheid geeft. LEV

stad moet worden geparkeerd kan de

is niet voor iedereen ideaal of geschikt,

E-step ook erg aantrekkelijk zijn om

maar wel een goede aanvulling op het

in de achterbak van de auto te leggen.

En dan komt daar ook nog de bouw van de nieuwe Sint

huidige vervoersaanbod. De E-step en

Sebastiaansbrug om de hoek kijken. De nieuwe brug zorgt

miniscooter worden – naast de ﬁets -

Helemaal super is als de E-step in de

als volwaardig vervoersmiddel voor de

achterbak kan worden opgeladen. Op

voor een veilige en vlotte verbinding tussen het centrum en de
De vestiging van TJIP is te vinden op het Delftechpark; een

TU-wijk. Maar daar gaat veel tijd overheen. “Dit is jarenlange

bedrijvenpark met veel innovatieve, kennisgeoriënteerde

overlast voor klanten die naar ons toe willen komen. Het laten

bedrijven. Voorafgaand aan de bouw stonden duurzaamheid en

omrijden van de bus, terwijl alle bedrijven en TU Delft hierover

bereikbaarheid centraal. “De aanleg van het Delftechpark was

terecht klagen. Tsja, over dit soort zaken ben ik wel kritisch.”

nadelen
– op oneffen wegdek rijdt de e-step
niet lekker
– je kan geen bagage meenemen
– nog niet optimaal in het ov

ﬁrst en last mile ervaren. De individuele
voorkeur voor LEV of ﬁets wordt bepaald

dit moment onderzoekt TDVG samen

door praktische aspecten (stalling,

met We-all-wheel deze mogelijkheid.

sjouwen en ruimte in trein) en het wegdek

Een mooie extra spinn-off

op het traject.

