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1 Mobiliteit in 2030 
 
Hoe ziet de wereld eruit in 2030? Die wereld is door innovaties en ontwikkelingen anders dan het heden, 
maar hoeveel anders? Een aantal trends en ontwikkelingen wijzen duidelijk een bepaalde richting op. 
Tegelijkertijd blijft het belangrijk om rekening te houden met een onzekere toekomst, en de plannen 
dus flexibel en adaptief in te richten.  
 
1.1 Trek naar de stad 
Desalniettemin staat het als paal boven water dat de gemeente Utrecht de komende jaren sterk gaat 
groeien. Mensen trekken naar de stad en hebben voorkeur voor stedelijke en hoogstedelijke 
woonmilieus. Het inwoneraantal van Utrecht neemt sterk toe binnen de huidige grenzen, en dat brengt 
een mobiliteitsvraag met zich mee. Mensen die in de stad willen wonen hebben andere behoeften en 
zien de stad steeds meer als huiskamer. Horeca, flexwerkplekken en voorzieningen in de nabije 
woonomgeving (op loop- en fietsafstand) worden essentieel en steeds belangrijker. Werk- en sociale 
afspraken zijn voor de moderne stedeling flexibel en reismotieven werk/privé lopen steeds meer door 
elkaar heen: zo werken we soms thuis en recreëren we juist in de stad of het park.  
 
1.2 Individualisering 
Juist in de stad leven mensen meer in eenpersoonshuishoudens, kleine gezinnen of communities. 
Merwede is een aantrekkelijke wijk voor jongeren en ouderen en juist deze groep leeft in kleine 
huishoudens. ‘Leven en laten leven’  is voor hen belangrijk: ieder individu moet de ruimte hebben om 
zijn of haar leven op zijn of haar eigen manier te organiseren. Tegelijkertijd wordt als tegenhanger 
communityvorming steeds belangrijker. Mensen met dezelfde achtergrond en overtuigingen zoeken 
elkaar in toenemende mate op digitale platforms op. En ook in nieuwe vormen van wonen: community 
living, met relatief kleine wooneenheden, waarbij voorzieningen worden gedeeld. 
 
1.3 Digitalisering 
Digitalisering zorgt voor een verdere specialisatie van onze economie en dagelijkse activiteiten: de 
toekomstige stedeling besteedt in toenemende mate diensten uit. In de praktijk resulteert dit in meer 
buiten de deur eten, een focus op gebruik in plaats van bezit van producten als gereedschap (Peerby), 
vakantie (Airbnb) en mobiliteit (Snappcar, Uber). Juist in de Merwedekanaalzone is de verwachting dat 
dit type mens zich zal gaan vestigen. Apps maken nieuwe community-vorming mogelijk.  
 
1.4 Duurzaamheid 
De noodzaak tot het gebruik van minder fossiele brandstoffen is helder. De opkomst van elektrische 
voertuigen en de modal shift van auto naar fiets, zeker in de stad, zorgt voor een duurzamere 
leefomgeving. Van de totale hoeveelheid energie nodig voor transport binnen Nederland is anno 2018 
ruim 70% voor rekening van personenauto’s. Iedere verbetering op dit gebied, draagt bij aan 
verduurzaming van de stad en maatschappij in het algemeen. De gemeente Utrecht loopt landelijk 
voorop met het aantal elektrische deelauto’s en is deelnemer aan de ‘City Deal Elektrische 
deelmobiliteit’ , waarbij binnen drie jaar bij een drietal bouwprojecten elektrische deelauto’s worden 
neergezet. Lessen geleerd uit deze projecten kunnen meegenomen in de ontwikkeling van Merwede. 
Kansen liggen onder andere in het inzetten van elektrisch wagenpark als superbatterij voor het 
vasthouden van duurzaam gewonnen energie (wind en zon) t.b.v. energievoorziening van 
wooneenheden. 
 
1.5 Technologische ontwikkelingen: de opkomst van zelfrijdende voertuigen 
Zelfrijdende mobiliteit is in opkomst. Er is nog veel discussie onder experts over de tijdshorizon. Het 
gaat waarschijnlijk nog decennia duren voordat elektrische voertuigen volledig zelfstandig gemengd 
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met ander verkeer in de stad kunnen rijden. Binnen 10-15 jaar is de verwachting dat robots een groot 
deel van in ieder geval the last mile (afhaalpunt tot woning) kunnen uitvoeren voor het bezorgen van 
boodschappen en pakketten (in autoluwe campus-achtige milieus). Ook nieuwe zelfrijdende vormen 
van openbaar vervoer zijn nu al mogelijk binnen autoluwe milieus (city POD’s). Binnen afgesloten 
parkeergarages zullen op termijn auto’s zichzelf kunnen parkeren (automated valet parking). Dit kan 
leiden tot interessante benutting van parkeerruimte en tot nieuwe deelconcepten. Het concept fiets 
wordt steeds veelzijdiger: bakfietsen, elektrische fietsen, cargobikes, light electric vehicles en Stints 
zorgen voor een diversificatie van het aanbod.  
 
1.6 Ambities voor een ‘systeemsprong mobiliteitssysteem’  gemeente Utrecht  
Door de groei van de gemeente Utrecht loopt de stad zonder ingrijpende aanpassingen in het 
mobiliteitssysteem vast en komt de leefbaarheid onder druk te staan. Utrecht moet nu rigoureuze 
keuzes durven maken: extra investeringen in Hoogwaardig Openbaar Vervoer, verkeer dat in de stad 
wil parkeren dit aan de rand van de stad laten doen, lagere parkeernormen voor nieuwe woningbouw, 
investeren in duurzaam elektrisch vervoer, deelconcepten en het invoeren van gefiscaliseerd parkeren 
voor een zeer groot deel van de stad. Nieuwe technologie moet een plaats krijgen, voor zover dit 
bijdraagt aan de Utrechtse ambities van healthy urban living. Dit alles zijn ingrediënten voor de 
systeemsprong die nodig is om Utrecht bereikbaar en leefbaar te laten zijn, Utrecht zet hierin met 
Merwede een eerste substantiële, belangrijke stap.  
 
1.7 Merwede is daarom het ideale living lab voor innovatieve mobiliteit  
De Merwedekanaalzone en Merwede  in het bijzonder is bij uitstek de ideale locatie om eerste stappen 
te zetten in deze systeemsprong mobiliteit en initiatieven op het gebied van mobiliteit. Merwede wordt 
ontwikkeld met een torenhoge ambitie en zal als voorbeeld voor de rest van de stad functioneren. 
Merwede zal een van de eerste voorbeelden in Nederland zijn waar op zo’n grote schaal een 
verschuiving gaat plaatsvinden van het klassieke denken in bezit van mobiliteit naar gebruik van 
mobiliteit. Van een strak onderscheid in openbaar vervoer en auto naar delen van vervoermiddelen als 
volwaardige nieuwe vervoerwijze. Flexibel gebruik en leenconcepten staan aan de basis hiervan. 
Healthy Urban Living en Zero-emission zijn hierin centrale elementen: door te zorgen voor een schone 
omgeving waarbij lopen en fietsen de meest logische vervoermiddelen zijn, en  (in de toekomst) zero-
emission als men toch kiest voor openbaar vervoer of auto door het aanbod van elektrische 
vervoermiddelen. Met name de jongere generaties in de maatschappij zijn hier klaar voor: onderzoek 
wijst uit dat de verschuiving binnen die groepen al duidelijk waarneembaar zijn. Dit betekent dat 
Mobility as a Service centraal staat, met een innovatief mobiliteitsconcept en waar betalen naar gebruik 
standaard wordt. Tegelijkertijd moeten we uitkijken voor een tunnelvisie: adaptiviteit en flexibiliteit 
blijft essentieel in het mobiliteitsconcept voor Merwede. Het gaat uiteindelijk om het aanbieden van 
een hoge kwaliteit, het aanbieden van een totale mobiliteitsoplossing voor de toekomstige inwoner 
van de Merwedekanaalzone, die aansluit op zijn behoefte. Mobiliteit in Merwede in 2030 “is als kleding: 
je trekt aan wat je voor vandaag passend vindt of wat lekker zit. Daartoe heb je meerdere broeken of 
jurken in de kast hangen”.1  
 

  

                                                                            
1 Bron: Hans Smit, MT.nl. 
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2 Aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitsconcept voor 
Merwede 

 
Langs het Merwedekanaal verrijst het splinternieuwe stadsdeel Merwede. Een aantrekkelijk, duurzaam 
en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren, en tevens een ‘levend laboratorium’ 
(proeftuin) voor innovaties op het gebied van energieneutraliteit, circulaire systemen, mobiliteit en 
gezondheid. Merwede krijgt een innovatief, hoogwaardig en duurzaam mobiliteitsconcept dat 
bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Merwede voor bewoners en bezoekers.  Dat is ook nodig, want 
deelgebied Merwede heeft bij de ontwikkeling van 5.800 woningen (9.000 in de gehele 
Merwedekanaalzone) een zeer ambitieuze mobiliteitsstrategie nodig zodat het verkeerssysteem van 
Utrecht kan blijven functioneren. Het is daarom noodzaak om een aantrekkelijk mobiliteitsconcept 
neer te zetten voor de toekomstige bewoners van Merwede. Startpunt is ‘ Healthy Urban Living’  en 
‘Zero-emission’ . Dat betekent concreet dat: 

 Toekomstige bewoners al hun dagelijkse activiteiten en behoeften in de wijk kunnen 
uitoefenen. 

 Zij altijd eerst worden verleid te lopen en fietsen, vervolgens gebruik te maken van openbaar 
vervoer en deelvoorzieningen en daarna pas gebruik maken van een eventuele privé-auto.  

 Openbaar vervoer en deelautosystemen duurzaam, schoon en bij voorkeur elektrisch zijn. 
 
Het mobiliteitsconcept bestaat uit een aantal elementen in het gebied zelf:   

1. Ruimtelijk mobiliteitsconcept  
a. Alle voorzieningen voor het dagelijks stedelijk leven zijn te vinden in Merwede  
b. Aantrekkelijke loop- en fietsroutes in de wijk en naadloze aansluiting op OV 
c. De wijk is grotendeels autoluw en deels zelfs autovrij  

2. Mobility as a Service met een mobiliteitshub 
a. Diensten verspreid door het hele gebied 
b. Een fysieke mobiliteitswinkel 
c. Een digitaal platform dat de mobiliteitsbehoefte op een gemakkelijke en 

toegankelijke wijze faciliteert  
3. Parkeerconcept 

a. Lage parkeernorm (0,3) in Merwede  in ondergrondse parkeergarages met aandacht 
voor mindervaliden 

b. Inzet deelauto’s en distributie- en service verkeer op bovengrondse hoven  
c. Parkeren op afstand voor extra vraag parkeren  

 
Dit sluit aan bij de drie centrale ambities in SRSRSB. Merwede start met ‘Slim Bestemmen’ door te 
kiezen voor een aantrekkelijke, autoluwe woonwijk met hoge dichtheid, ontworpen op voetgangers en 
fietsen. Vervolgens wordt ingezet op ‘Slimme Routes’ door de aanleg van een nieuwe HOV-verbinding 
(op termijn wellicht een tram) en de aanleg van fietsbruggen en een algemene impuls aan 
fietsinfrastructuur. Vervolgens wordt met ‘Slim Regelen’ ingezet op een innovatief mobiliteitsconcept 
dat (digitaal) stuurt op het aantal verkeersbewegingen en toekomstige bewoners voorziet in een 
aantrekkelijk mobiliteitsproduct.   
 
2.1 Ruimtelijk mobiliteitsconcept  
2.1.1 Alle voorzieningen dagelijks stedelijk leven zijn op loopafstand te vinden in Merwede 
Toekomstige bewoners van Merwede moeten in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien binnen de 
wijk Merwede. Dat betekent dat supermarkten, scholen, gezondheidscentra, horeca, 
sportvoorzieningen, kantoren, flexwerkplekken, etc. binnen de wijk worden gerealiseerd. Op die 
manier zullen toekomstige bewoners zich minder verplaatsen buiten de wijk. Dit komt ook duidelijk 
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naar voren uit de focusgroepen: wanneer bewoners in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien in de 
wijk wordt de noodzaak tot het bezit van een auto minder. Dit moet startpunt zijn voor de aanleg van 
de wijk.  
 
2.1.2 Aantrekkelijke loop- en fietsroutes en naadloze aansluiting op OV 
Merwede wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke openbare ruimte met goede voorzieningen voor 
fietsers en voetgangers. OV-haltes worden met de fiets- en voetgangersassen verbonden waarmee 
ketenmobiliteit optimaal gefaciliteerd wordt. Op stedelijke schaal worden twee west-oost assen 
gerealiseerd, waardoor toekomstig fietsverkeer zich beter verspreidt en bestemmingen sneller te 
bereiken zijn. De toekomstige openbaar vervoer haltes zijn op de uiteindes van zowel de west-oost 
assen (Europalaan) als de noord-zuid assen (Wilhelminalaan en Beneluxlaan) te vinden. Figuur 1 laat 
deze ontwerpprincipes zien. Deze principes zijn al vastgelegd in het huidige concept 
stedenbouwkundig plan. Een centraal element binnen het stedenbouwkundig plan is de backbone: de 
paarse as noord-zuid in het midden van de wijk. Samen met de west-oost verbindingen zijn dit de 
levendige, centrale assen waar alle voorzieningen en diensten te vinden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Ontwerpprincipes voetgangers & fietsers, auto en OV. Bron: Stedenbouwkundig Plan. 
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2.1.3 Een autoluwe en deels zelfs autovrije wijk 
De wijk Merwede kent een viertal auto-inprikkers vanaf de Europalaan en één inprikker vanuit de 
Wilhelminalaan, zoals figuur 2 laat zien. De ondergrondse parkeergarages worden gerealiseerd aan 
deze inprikkers. De wijk wordt gekenmerkt door twee zones met een eigen regime voor 
autotoegankelijkheid. Zone 1 (zie figuur 2) is autoluw. Dat wil zeggen dat auto’s er in principe niet 
mogen komen (het gebied is afgesloten met pollers), maar dat het gebied met een ontheffing met een 
venstertijd toegankelijk is voor bezorging van grote pakketten, verhuizen, bevoorrading horeca, etc. 
Zone 2 is autovrij. Dat wil zeggen dat auto’s er niet mogen komen, ook niet met een ontheffing (enkele 
uitzonderingen daargelaten). De autotoegankelijkheid van zone 2 vindt dan ook vooral ondergronds 
plaats. Er is uiteraard altijd onbeperkte toegang voor nood- en hulpdiensten. Onderstaande tabel laat 
zien hoe de twee zones worden gekenmerkt.   
 
 Zone 1 Zone 2 
Onbeperkte toegang • Nood- en hulpdiensten  

• Fietsachtige mobiliteit  
• Loopachtige mobiliteit 

• Nood- en hulpdiensten  
• Fietsachtige mobiliteit  
• Loopachtige mobiliteit 

 
Ontheffing met 
venstertijd 
(9:30-13:00) of 
bijzondere  
toegang op aanvraag 
via mobiliteits-
conciërge 

• Pakketbezorging groot incidenteel  
• Vuilnisophaal 
• Verhuisverkeer 
• Pakketbezorging groot structureel 

(horeca, bedrijven) 
• WMO-vervoer 
• Bouwverkeer, onderhoudsverkeer 

 

• Bouwverkeer, onderhoudsverkeer 
 

Toegang aan rand/via 
de mobiliteitswinkels 

• Auto / vrachtauto bezoekers en 
bewoners 

• Pakketbezorging klein incidenteel 

• Auto / vrachtauto bezoekers en 
bewoners 

• Pakketbezorging klein incidenteel 
• Pakketbezorging groot incidenteel 
• Vuilnisophaal 
• Verhuisverkeer 
• Pakketbezorging groot structureel 

(horeca, bedrijven) 
• WMO-vervoer 

Tabel 1 Toelichting autoprofiel zone 1 en 2 
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Figuur 2 Indeling zones gebaseerd op huidig stedenbouwkundig plan 
 
2.2 Mobility as a Service met een mobiliteitshub 
De mobiliteitshub is een onderdeel van het nieuwe mobiliteitsconcept van de Merwedekanaalzone. 
Het is belangrijk om dit containerbegrip inhoudelijk te laden, om te zorgen dat ieder hier hetzelfde 
onder verstaat. De mobiliteitshub bestaat uit een mobiliteitswinkel, vervoersdiensten en een digitaal 
platform. 
 
2.2.1 Vervoersdiensten door het gehele gebied verspreid 
De mobiliteitshub bevat aansprekende, laagdrempelige en betaalbare vervoersdiensten, in de 
toekomst zelfs helemaal ‘zero-emission’. De vervoersdiensten zijn toegankelijk op verschillende 
plekken in het gebied en worden getrapt aangeboden: gezonde en duurzame modaliteiten zoals voet 
en fiets zijn het meest makkelijk toegankelijk, de privé auto het minst. De diensten zijn zowel 
toegankelijk voor bewoners van het gebied, als voor bezoekers en omwonenden. 
 
Deelfietsen 
Elke paar honderd kunnen bewoners een standaard-deelfiets ontgrendelen. Bijzondere deelfietsen 
zoals e-bikes en bakfietsen worden door minder mensen gebruikt en zijn daarom op iets minder 
plekken beschikbaar. Fietsstoeltjes om op de standaard-deelfiets te klikken zijn af te halen in de 
mobiliteitswinkel.  
 
HOV-verbinding 
Langs Merwede loopt een HOV-verbinding met diverse haltes, in eerste instantie in de vorm van een 
hoogwaardige busverbinding. In de toekomst komt hier mogelijk zelfs een tram (zie ook de studie 
‘Verfijningsslag verkeersmodellering ontwikkeling Merwedekanaalzone’). De HOV verbinding is te 
voet en per fiets dermate goed bereikbaar vanuit Merwede, dat hij in de beleving van de bewoners en 
bezoekers gewoon onderdeel uitmaakt van het gebied. De haltes zijn warm, droog, schoon en (sociaal) 
veilig; tijdens het wachten is het er goed toeven. Overigens heeft het HOV zo’n hoge frequentie dat de 
wachttijd, zeker tijdens de spits, doorgaans beperkt is. Buiten dienstregelingstijden zijn taxi’s op afroep 
beschikbaar (via de app van de vervoersaanbieders) en op termijn zelfs zelfrijdende voertuigen  op 
afroep beschikbaar.  
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Pakketwanden en logistiek 
In iedere parkeergarage komt een onbemande pakketwand. Deze pakketwand is voor bezorgers 
toegankelijk via de parkeergarage zonder op maaiveld door het gebied te rijden. In deze pakketwand 
kunnen pakketten en zelfs gekoelde boodschappen afgeleverd worden. Pakketten die niet in de 
pakketwand passen – bijvoorbeeld wasmachines of koelkasten – kunnen ofwel met een ontheffing aan 
de voordeur worden geleverd, ofwel bij de mobiliteitswinkel worden afgehaald. In dat laatste geval is 
er in de mobiliteitswinkel een steekwagen of stint beschikbaar die de bewoner kan lenen om het pakket 
eenvoudig naar huis te transporteren. Het is ook mogelijk deze pakketwand in de gebouwen te 
plaatsen. De bezorger kan daar echter niet in alle gevallen met de (bestel)auto bevoorraden. 
 
Deelauto’s 
Verspreid over de ondergrondse garages staan deelauto’s geparkeerd die zonder reservering gebruikt 
kunnen worden door bewoners. Omdat de garages eenvoudig te bereiken zijn vanuit de gebouwen, is 
deze kwaliteit vergelijkbaar met een auto voor de voordeur. Bijzondere deelauto’s – bijvoorbeeld 
busjes, auto’s voor mensen met een beperking of een snelle Tesla – zijn niet altijd in het de 
parkeergarages beschikbaar maar kunnen een dag van tevoren gereserveerd worden. Kinderzitjes voor 
in de auto’s kunnen bij de mobiliteitswinkel worden opgehaald. Het is ook mogelijk kinderzitjes via een 
elektronische sleutel buiten openingstijden uit de pakketwand te halen. Verder is het ook mogelijk dat 
enkele deelauto’s standaard met kinderzitjes zijn uitgevoerd. 
 
Taxi’s 
Natuurlijk kunnen bewoners en bezoekers ook gebruik maken van taxi’s. Het reserveren en betalen van 
taxi’s wordt mensen via een mobiliteitsapp en verschillende abonnementen makkelijk gemaakt.  
 
24/7 bereikbaarheid 
Het grote voordeel van een auto ten opzichte van openbaar vervoer is dat de eigenaar 24/7 verzekerd 
is van mobiliteit. Uit onze focusgroepen is gebleken dat mensen wel afstand willen doen van hun auto, 
mits de 24/7-garantie op mobiliteit op een andere manier ingevuld wordt. Buiten het hierboven 
geschetste aanbod moet de vervoersaanbieder in gesprek gaan met de eindgebruikers om de 
dienstverlening verder te ontwikkelen.  
 
Toekomstige diensten 
Ongetwijfeld wordt het dienstpakket in de toekomst verder uitgebreid. Op de korte termijn valt 
bijvoorbeeld te denken aan een shop & collect service die aankopen die ‘live’ in een winkel gekocht zijn 
thuisbezorgt. Op de langere termijn komt er misschien wel een halte waar zelfrijdende auto’s bewoners 
oppikken.  

 
2.2.2 Een fysieke mobiliteitswinkel 
Centraal onderdeel van het mobililiteitsconcept is de mobiliteitswinkel. Hiervoor gelden de volgende 
uitgangspunten (zie figuur 3 voor een artist impression): 

 De mobiliteitswinkel is onderdeel van het stedelijk weefsel als onderdeel van de plint in een 
stedelijk bouwblok.  

 De mobiliteitswinkel bevat diverse diensten. Het betreft hier een publieksvoorziening met 
ruime openingstijden waarbij pakketafhaal, pakketmuur, helpdesk, baliefunctie en pickup-
point voor fiets-specials (bakfiets, stint, e-bikes) zijn geïntegreerd. Buiten openingstijden 
moeten bewoners zelfstandig gebruik kunnen maken van de basisfuncties van de winkel (met 
name de pakketmuur), bijvoorbeeld via de parkeergarages.  

 De vervoersdiensten beperken zich niet alleen tot de mobiliteitswinkel. Diensten zoals 
deelauto’s, deelfietsen en pakketwanden zijn te vinden in en om de winkel, maar ook op 
andere plekken in het gebied. 
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 De locatie van de mobiliteitswinkel is enigszins flexibel. Naarmate het gebied groeit en / of de 
HOV-infrastructuur wordt aangepast, is herlocatie van de mobiliteitswinkel wellicht nodig.  

 De winkelingang voor mensen is fysiek gescheiden van de ingang voor voertuigen. Er is dus 
onderscheid naar een ‘mensenzijde’ (HOV-halte, baliefunctie, entree, pakketafhaal etc.) en 
een ‘voertuigenzijde’ (parkeergarage, opstelplaats deelauto’s, opslaglocatie logistiek 
vervoer).  

 De mensenzijde van de winkel ligt op een sociaal veilige en loopvriendelijke locatie. De 
menszijde van de winkel moet op een sociaal veilige en loopvriendelijke locatie liggen, in het 
zicht van de HOV-halte. De autoluwe drie oost-west loop-fietsassen liggen het meest voor de 
hand als plint.  

 De voertuigzijde moet zijn georiënteerd op één van de vier auto-entrees. De voertuigzijde van 
de mobiliteitswinkel betreft een functie die relatief veel gebruiksoppervlakte in beslag neemt, 
vanwege opstelruimte voor bestelbusjes (overslag logistiek), deelauto’s, keerruimte voor 
parkerend autoverkeer en mogelijk dockingfuncties voor grotere bevoorradende 
vrachtwagens. Om de openbare ruimte van Merwede zo min mogelijk te hinderen, is het 
nodig om functies (overslag logistiek, dockingfuncties) op een binnenterrein te plaatsen.  

 De mens- en voertuigzijde van de winkel zijn functioneel verbonden. Op niveau -1, uit het zicht 
van de wijk, komen de  mens- en voertuigzijde samen.  
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Figuur 3 Artist impression van hoe de winkel eruit zou kunnen zien  
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Fasering – één mobiliteitswinkel vanaf de start  
Afhankelijk van de fasering van de woningbouw in Merwede wordt 
in eerste instantie slechts één mobiliteitswinkel aangelegd. Op de 
langere termijn ligt het voor de hand om twee mobiliteitswinkels te 
realiseren, om de loopafstanden voor de toekomstige bewoners 
van Merwede zoveel mogelijk te beperken.  
 
Het is essentieel dat de toekomstige bewoners van Merwede vanaf 
de start van de wijk kunnen beschikken over alle opties om te kiezen 
voor hun mobiliteit: een verhuizing is een zogenaamde life changing 
event. Duurzame verandering in het gedrag van de toekomstige 
bewoners is daarom het meest effectief bij de daadwerkelijke 
verhuizing. In de eerste fase van de bouw van de wijk is het daarom 
essentieel dat het mobiliteitsconcept al voldoende kwaliteit biedt 
aan de bewoners.  
 
Fase 1 – de bouw van 1.500-2.500 woningen met volledig 
functionele mobiliteitshub 
Om het complete mobiliteitsconcept vanaf de start van de wijk op 
aantrekkelijke wijze te presenteren moeten ongeveer 1.500-2.500 
woningen worden gebouwd voor een rendabele mobiliteitshub (zie 
figuur hiernaast). Essentieel daarbij is dat vanaf het eerste moment 
een aantrekkelijk woonmilieu wordt geboden, met 
winkelvoorzieningen, horeca, gezondsheidscentrum, groen, 
openbaar vervoer halte en fietspaden die vanaf het eerste moment 
de hoogste kwaliteit kennen. De mobiliteitswinkel wordt 
gerealiseerd ter hoogte van de fiets-as en OV-halte, waardoor de 
toekomstige bewoners vanaf het eerste moment toegang krijgen 
tot alle functies van het mobiliteitsconcept. Concreet betekent dit 
dat de volgende zaken vanaf dag 1 volwaardig dienen te 
functioneren (aanvullend op de randvoorwaarden uit de 
onderliggende notitie ‘verkeersgeneratie en flankerend beleid’): 

 mobiliteitshub. Een breed aanbod van 
vervoersdiensten, een volledig operationele 
mobiliteitswinkel en een aantrekkelijk en toegankelijk 
digitaal platform.  

 autoluw binnenmilieu rond de woningen die opgeleverd zijn. Dat betekent dat een deel van het gebied al 
afgesloten moet zijn voor auto’s (en dus ook voor bouwverkeer).  

 kwaliteit van de buitenruimte. Bewoners en bezoekers moeten niet het gevoel hebben in een bouwput te 
wonen / zijn. 

 niveau van stedelijke voorzieningen. Winkels, horeca, kinderopvang, sportvoorzieningen, etc. 
 
Eerste woningen kunnen het best aan de noordzijde van het gebied gesitueerd worden 
Uit het oogpunt van draagvlak voor de mobiliteitsvoorzieningen is een eerste fase nodig van ca. 1.500 woningen. Deze 
woningen worden gedurende 2,5 jaar opgeleverd. De keuze voor de locatie van waaruit de eerste fase wordt 
ontwikkeld, is een afweging vanuit verschillende criteria. Vanuit mobiliteit is belangrijk dat gebruikers van de eerste 
fase al bij aanvang hoogwaardige loop-, fiets- en OV-voorzieningen beschikbaar hebben, met name richting centrum 
en Utrecht Centraal. Dit betekent een voorkeur voor starten aan de centrumzijde van Merwede of tijdig zorgen voor 
hoogwaardige routes die ongehinderd langs nog te ontwikkelen gebieden lopen. De ontwikkelstrategie en daarmee 
de keuze op welke plek te starten zal in het Eigenarencollectief Merwede worden gemaakt. Naast mobiliteit spelen 
hier zaken als beschikbaarheid van bouwgronden op de korte termijn, eigendom en aanwezigheid van voorzieningen 
zoals onderwijs, winkels en groen. 

 
2.2.3 De mobiliteitshub als digitaal platform 
Een belangrijk aspect van het mobiliteitsconcept voor Merwede is de ontwikkeling van een digitaal 
platform waarop iedere toekomstige inwoner en bezoeker van Merwede kan kiezen voor zijn of haar 
mobiliteit. Dit kan een onderdeel worden van de algemene Merwede app (of de ‘brede persoonlijke 
digitale assistent’) waarbij de toekomstige bewoner al zijn zaken in de wijk kan regelen (afval, energie, 
etc.). Door de toekomstige inwoner via een app gemakkelijk toegang te verschaffen tot alle 

Figuur 4: Gebied voor realisatie eerste fase 
Merwede 
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mobiliteitsopties, ontstaat er een aantrekkelijk vervoersalternatief voor de eigen auto, waardoor de 
toekomstige bewoner van Merwede de auto niet eens meer mist.  
 
Wat Spotify betekent voor de muziekbranche en Netflix voor de tv, is MaaS voor de mobiliteit van 
Merwede. De toekomstige inwoner krijgt wat hij wil, wanneer hij het wil. OV, deelfietsen, taxi’s, 
deelauto’s, carpoolen, shuttles naar parkeren op afstand en allerlei tussenvormen van mobiliteit 
worden met dit digitaal platform samengesmeed tot een aantrekkelijk, naadloos systeem dat je met je 
smartphone bereikt, plant, bestelt en betaalt. Een systeem dat beschikbaar komt voor Merwede, maar 
dat ook uit te bouwen is naar de rest van Utrecht (of wellicht Nederland).  Dit brengt een vraag met zich 
mee wat betreft organisatie en data.  
 
Er zijn een viertal randvoorwaarden voor de realisatie van het MaaS-platform : 

1. Bewoners en bezoekers moeten al hun vervoersdiensten – inclusief betaling – op één app 
kunnen regelen. Gemak en compleetheid zijn essentieel voor het succes van Mobility as a 
Service. Toekomstige bewoners en bezoekers van Merwede moeten daarom kunnen 
beschikken over één app waarop zij al hun vervoersdiensten regelen. Dus niet alleen de 
deelauto, maar ook de bezorgrobot of stint en het aanvragen van een ontheffing voor het 
gebied.  

2. Het mobiliteitsconcept moet via het digitale platform toegespitst worden op de individuele 
vraag. Niet iedereen in Merwede zal dezelfde mobiliteitsvraag hebben. Sommige bewoners 
zullen het gehele mobiliteitsconcept niet nodig hebben omdat zij zelf in hun 
mobiliteitsbehoefte voorzien (fiets en openbaar vervoer), anderen maken gebruik van bijna 
alle functies. De app moet invulling geven aan de individuele vraag. Prijzen en 
abonnementsvormen kunnen hieraan worden gekoppeld.  

3. Het mobiliteitsplatform moet reisgedrag monitoren. Het dataplatform moet gedurende de 
tijd, en na de ingroeifase, steeds intelligenter worden. Naast het genereren van een breed 
aanbod van vervoersdiensten, het faciliteren van ketenritten en het bieden van betaalgemak 
(één pas of app voor de totale mobiliteitsbehoefte), moet het reisgedrag ook worden 
gemonitord. Op termijn worden de platforms zelflerend en kan na verloop van tijd (na de 
ingroeifase) nauwkeurig  worden gepland wat de behoefte aan deelauto’s en deelfietsen de 
komende dag zal zijn. 

4. Het mobiliteitsplatform moet altijd inspelen op de vraag. Het MaaS-platform moet 
samenwerken met innovatieve vervoerders, community aspecten ondersteunen, realtime 
zijn, kunnen inspelen op actuele situaties (weer, files, storingen). Het mobiliteitsplatform 
moet uiteindelijk een lerend karakter hebben waarbij men door de tijd leert van gedrag van 
bewoners en bezoekers waardoor. Duidelijk is dat dit grote uitdagingen met zich meebrengt 
voor de organisatie van dit geheel.  
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2.3 Parkeerconcept 
2.3.1 Lage parkeernorm (0,3) in Merwede in ondergrondse autoparkeergarages met aandacht 

voor mindervaliden – fietsparkeren op maaiveld 
Het autoluwe karakter is onderdeel van de aantrekkingskracht van Merwede. Tegelijkertijd vormt dit 
een uitdaging: om autoluwheid te realiseren moet het gebruik van de auto van en naar Merwede 
omlaag. Het is daarvoor randvoorwaardelijk dat de autoparkeernorm lager is dan gebruikelijk. Op basis 
van verkeermodellen gaan wij uit van een autoparkeernorm in het gebied van 0,3. Dat wil zeggen dat 
er per woning 0,3 parkeerplaats gerealiseerd wordt. Bij ca. 5.800 woningen komt dat neer op in totaal 
ca. 1.900 autoparkeerplaatsen. Het toekomstige 
parkeerproduct is gestoeld op vijf centrale elementen:  

 Er is geen (lang)parkeren op maaiveld – alle 
parkeerplaatsen (inclusief deelauto’s) 
worden ondergronds gerealiseerd, in een 
viertal parkeergarages die horizontaal 
worden gerealiseerd (west-oost) van de 
Europalaan tot de Merwede, waardoor de 
toekomstige bewoners van Merwede met 
een aantal in- en uitgangen over het gehele 
gebied toegang krijgen tot de garage. Door 
het realiseren van fietsparkeren op maaiveld 
en het beperkte aantal vrije parkeerplaatsen 
wordt de doelstelling zoals in de 
omgevingsvisie geformuleerd – getrapt 
aanbod van mobiliteiten – toch behaald.  

 Deze parkeergarages zijn toegankelijk voor 
zowel bewoners als voor een aantal 
bezoekers. Wel geldt dat het aantal plaatsen 
beperkt is, waardoor door prijsmechanismes 
het parkeerproduct in het gebied met name 
voor bezoekers duurder wordt. De 
parkeergarages bevinden zich achter 
slagbomen. De gebiedsorganisatie (zie 
hoofdstuk 4) geeft aan de parkeerexploitant 
voorwaarden mee ten aanzien van de 
verdeling van parkeerplaatsen onder 
gebruikers. Uit de totale parkeervoorraad 
worden eerst plekken toegedeeld aan 
deelauto’s en mindervaliden. Voorkomen 
moet worden dat parkeerplekken dermate 
duur worden dat ze alleen te gebruiken zijn 
door bewoners en gebruikers met een hoog inkomen.  
Een vergunningensysteem, met een verdeelsleutel naar type woningen, biedt hiervoor 
uitkomst.  

 Fietsparkeren wordt zoveel mogelijk op maaiveld opgelost: voor deelfietsen wordt dit een eis. 
Door de ambitie voor de wijk en een lage autoparkeernorm is het essentieel dat fietsparkeren 
optimaal wordt gefaciliteerd. Daarom zijn er ongeveer 28.000 fietsparkeerplekken voorzien, 
waarvan 8.000 in de openbare ruimte  (voor zowel bewoners als bezoekers). De discussie 
rondom het aantal fietsparkeerplaatsen en waar zij plek moeten krijgen wordt gevoerd in het 
ontwerpteam dat werkt aan het stedenbouwkundig plan.  

	

	

P-norm:	0,7 P-norm:	0.3 

Figuur 5: parkeernorm 0,3 
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 Bevoorrading, logistiek, laden en lossen, afleveren van producten en verhuiswagens krijgen 
een ruimte op maaiveld op de vier auto-inprikkers. Het is nadrukkelijk de bedoeling hier kort 
te blijven staan. In de toekomst kunnen hier ook pick-up punten worden gerealiseerd voor 
zelfrijdende auto’s.  

 Er komen mindervaliden parkeerplaatsen voor degene die dit nodig hebben, zo dicht mogelijk 
op de woning. Wel is door het autoluwe karakter niet te voorkomen dat de loopafstanden op 
kunnen lopen tot 100-200 meter.  

 
2.3.2 Inzet deelauto’s en distributie- en service verkeer op bovengrondse hoven  
In de ondergrondse parkeergarages staan in de eindsituatie ook 400 deelauto’s gestald, verspreid over 
de parkeergarages. De schaal waarop deelauto’s benodigd zijn – in de eindsituatie zo’n  400 voor het 
gehele gebied – is nog nooit vertoond in Nederland. Enerzijds vormt dit een kans: dit wijkbrede 
deelautoconcept is vernieuwend en zet Merwede op de kaart. Anderzijds brengt pionieren natuurlijk 
ook risico’s met zich mee; op voorhand is niet precies te voorspellen wat succes- en faalfactoren zijn. 
Tegelijkertijd valt het aantal deelauto’s afgezet tegen het totaal aantal te bouwen woningen weer mee 
– er is slechts 0,06 deelauto per woning beschikbaar. 
 
De gemeente Utrecht loopt landelijk voorop met het aantal deelauto’s en is deelnemer aan de ‘City 
Deal Elektrische deelmobiliteit’ , waarbij binnen drie jaar bij een drietal bouwprojecten elektrische 
deelauto’s worden neergezet. Lessen geleerd uit deze projecten kunnen meegenomen in de 
ontwikkeling van Merwede. Merwede wordt vervolgens een van de eerste projecten in het land waarbij 
de deelauto op grote schaal wordt neergezet.  
 
De publicatie ´Mijn auto, jouw auto, onze auto - Deelautogebruik in Nederland: omvang, motieven en 
effecten´ uit december 2015 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft een uitgebreid 
overzicht met ontwikkelingen in binnen- en buitenland, omvang en gebruik van de deelauto, 
motivaties, ervaringen en voorkeuren, succesfactoren van deelautoconcepten, effecten van autodelen 
en een blik op de toekomst. Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat gebruikers van deelauto’s deze 
afwisselend gebruiken met andere alternatieven. Het is daarmee geen vervanging van de privé-auto, 
maar onderdeel van het keuzepalet waar deelauto-gebruikers uit kiezen. Ervaring bij exploitanten is 
ook dat gebruikers van deelauto’s na een maand 2/3 minder ritten gaan maken en meer kiezen voor 
andere alternatieven (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets). De deelauto is vooral interessant voor 
personen die minder dan 10/12 duizend kilometers rijden. 
 
In deze publicatie concludeert het KiM “de autodelers in Nederland bezitten nu ruim 30% minder auto’s 
dan voordat ze met autodelen begonnen” (inleiding hoofdstuk 6). Deze conclusie wordt gebaseerd op 
een aantal elementen. Aan het begin van paragraaf 6.2 staat: “Sinds respondenten met autodelen zijn 
gestart, is hun autobezit afgenomen van gemiddeld 0,85 auto’s per huishouden naar 0,72 auto’s per 
huishouden.” Dit is een afname van 15%. 
  
Vervolgens staat er in paragraaf 6.2 “Een groot deel van het deelautogebruik vormt een alternatief voor 
de aanschaf van een eigen auto. Dat zegt 20 procent van de autodelers die huren via een organisatie 
en 40 procent van de autodelers die huren via een particulier. (…) Bovendien gaf 37 procent van de 
mensen die wel een auto hadden, aan een extra auto te hebben gekocht als ze niet waren gaan 
autodelen. De deelauto vervult voor hen blijkbaar de functie van tweede auto. Van de mensen die 
voorheen geen auto hadden, zou zonder de deelauto 8 procent wel een eigen auto hebben gekocht.” 
Het KIM concludeert daarom “Als we ook de niet waarneembare effecten meenemen, is het autobezit 
van de respondenten gedaald van 1,08 in het nulalternatief naar 0,72 auto’s per huishouden nu: een 
daling, dus, van 0,36 auto’s per huishouden.” En dat is een afname van 33%. Vervolgens worden in 
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paragraaf 6.2 andere onderzoeken aangehaald waaruit ook een duidelijke daling van het autobezit 
blijkt. 
 
Het KIM stelt ook “grote veranderingen in de persoonlijke levenssfeer, zoals samenwonen, een 
scheiding, een nieuwe baan, of het krijgen van een kind, zijn vaak aanleiding om ingesleten 
mobiliteitskeuzes te heroverwegen” (paragraaf 6.1). Juist het verhuizen naar een nieuwe woning 
betekent dat de bewoners een nieuwe mobiliteitskeuze moeten maken. Dit geldt uiteraard ook voor 
de verhuizing naar de Merwedekanaalzone. Daarom vindt Goudappel Coffeng het aannemelijk om 
voor het effect van autodelen uit te gaan van de waarneembare en niet waarneembare effecten, per 
saldo dus een afname van het autobezit met 30%. In de toekomst is dit aantal wellicht zelfs nog hoger, 
juist door huidige ontwikkelingen in de maatschappij.   
 
De CROW-factsheet ‘Argumenten voor autodelen’ geeft aan dat uit wereldwijd onderzoek blijkt dat 
één klassieke deelauto 9 tot 13 auto’s minder oplevert en dat per klassieke deelauto er 15 tot 18 
gebruikers zijn. Voor deze studie is echter vooralsnog uitgegaan van de Nota Stallen & Parkeren, 
waarbij men uitgaat van 1 deelauto als vervanging voor 4 reguliere auto’s. 
 
Voor een maximaal effect is het uiteraard belangrijk dat het autodelen zo eenvoudig mogelijk gemaakt 
wordt. Een aantal randvoorwaarden zijn hierbinnen te benoemen: 

 de deelauto’s moeten verspreid over de wijk Merwede beschikbaar zijn in de ondergrondse 
parkeergarages. 

 niet alle deelauto’s hoeven geconcentreerd te worden in de wijk – een flexibele schil kan op 
afstand worden gestald en op afroep naar de wijk worden gehaald.  

 er is variëteit in het aanbod van deelauto’s, inclusief luxere auto’s (focusgroepen bevestigen 
deze behoefte). 

 bewoners zijn automatisch lid zijn van de deelauto via bijvoorbeeld de Vereniging van 
Eigenaren of via de servicekosten, waardoor alleen voor het daadwerkelijke gebruik wordt 
betaald en mensen zich mede-eigenaar voelen. 

 Schaarste en hoge kosten privé-parkeerplaatsen zijn nodig voor een succes van deelauto’s.  
 
2.3.3 Parkeren op afstand voor extra vraag autoparkeren  
Wie autoparkeren in Merwede zelf te duur vindt (of zich geconfronteerd ziet met een volle 
parkeergarage), kan zijn auto voor een laag tarief stallen op afstand. Bijvoorbeeld bij P+R Westraven 
of P+R Hooggelegen. In de ambitieuze mobiliteitsvariant is op basis van een doorrekening met een 
parkeerbalans berekend dat er op afstand maximaal 1.500 parkeerplaatsen nodig zijn. In de praktijk zal 
parkeren op afstand functioneren als ventiel, waarbij de uiteindelijke parkeervraag lager kan uitvallen 
dan verwacht omdat bewoners hun gedrag verder kunnen aanpassen. Focusgroepen beamen dat de 
behoefte wellicht niet hoog zal zijn. Hier bestaan nog veel onzekerheden over, omdat parkeren op 
afstand op deze schaal nog niet eerder is vertoond. Tegelijkertijd is een ventiel noodzakelijk mocht de 
vraag naar parkeren veel hoger zijn dan verwacht. Wel zijn er een aantal gedragspatronen van de 
toekomstige bewoners en bezoekers van Merwede te verwachten, namelijk:  

 Bezoekers die korter dan 2,5 uur in het gebied verblijven, zijn niet bereid om op afstand te 
parkeren. 

 Parkeren op afstand is vooral interessant voor bewoners die hun auto niet dagelijks nodig 
hebben en voor medewerkers van voorzieningen in de wijk. 

 De vraag naar bezoekersparkeerplaatsen voor voorzieningen (horeca, winkels) verdwijnt 
zodra dit op afstand moet plaatsvinden. 

 Op langere termijn zullen steeds minder toekomstige bewoners van Merwede gebruik maken 
van parkeren op afstand doordat zij het mobiliteitsconcept Merwede meer gaan omarmen. 
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Voor het succes van parkeren op afstand zijn een aantal randvoorwaarden absoluut noodzakelijk, 
namelijk: 

 Invoering betaald parkeren in omliggende wijken Merwede in een straal van ±1.500 meter. 

 Uitstekende verbindingen van de wijk met twee locaties parkeren op afstand (zowel fiets als 
HOV). 

 Aantrekkelijk, zo laag mogelijk tarief voor langparkeren (liefst gratis).   
 

 
2.3.4 Benodigd aantal parkeerplaatsen parkeren op afstand  
Het benodigde aantal parkeerplaatsen op afstand is uitgaande van de A2-parkeernormering ongeveer 
1.500. Hierin is echter het effect van parkeren op afstand op bewoners niet meegenomen. In de praktijk 
zal blijken dat bewoners na vestiging in Merwede hun mobiliteitsgedrag gaan aanpassen. Het blijkt ook 
uit de focusgroepen dat toekomstige bewoners hierin beperkt geïnteresseerd zijn. Het is daarom aan 
te nemen dat de parkeerbehoefte bij vestiging van nieuwe bewoners in de wijk nog vrij hoog is, maar 
in de loop der tijd afneemt. Uitgaande van een fasering van de bouw van de wijk in vier delen ontstaan 
dan vier pieken in de parkeervraag op afstand en zal in de loop der tijd de vraag naar parkeren op 
afstand afnemen (gekleurde lijnen in onderstaand figuur 6). Daarbij is ervan uitgegaan dat bij de start 
van de vestiging van nieuwe bewoners mensen hun auto nog aanhouden, maar dat vervolgens per jaar 
20% afscheid neemt van zijn of haar auto totdat autobezit stabiliseert op een percentage van 40%. 
Figuur 6 brengt dit in beeld. Op basis van deze aannames ontstaat er een piek van het benodigd aantal 
parkeerplaatsen rond 2028 tot 1.250 parkeerplaatsen (zwarte lijn). Vervolgens neemt de vraag naar 
parkeren op afstand af, totdat dit stabiliseert tot maximaal ongeveer 800 plaatsen. Voordeel van de 
fasering van Merwede  is dat gedurende de tijd gemonitord kan worden hoe de vraag zich ontwikkeld. 
In de  eerste fase is daarom slechts een startcapaciteit van 300-500 parkeerplaatsen nodig.  

 
Figuur 6: Benodigd aantal parkeerplaatsen op afstand 
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3 Wensen en eisen serviceproviders MaaS 
 
Er is uitvoerig met een zevental serviceproviders gesproken over de ontwikkelmogelijkheden van 
MaaS-diensten in het gebied. Alle aanbieders zijn positief gestemd over de voorgestelde aanpak van 
de gemeente Utrecht; optimale verdichting (9.000 woningen in de hele Merwedekanaalzone) en een 
beperkt aantal parkeervoorzieningen biedt optimale kansen voor aanbieders van  MaaS-diensten.D e 
aanbieders zien het MWKZ-gebied dan ook als een kansrijke showcase voor de rest van Nederland (en 
de wereld). Alle geïnterviewde partijen willen hier graag vanaf het begin bij betrokken zijn.  Dit 
hoofdstuk geeft de bevindingen uit de gespreksronde weer. Niet alle zaken die hier zijn opgenomen 
worden ook daadwerkelijk onderdeel van het voorgestelde mobiliteitsconcept. 
 
3.1 Ingrediënten voor succesvolle MaaS-diensten 
Om tot succesvolle MaaS-diensten te komen hechten de MaaS-exploitanten veel belang aan de 
volgende aspecten, die reeds vanaf het prille begin door de gemeente in gang gezet dienen te worden:    

a. Uitstralen dat MWKZ een duurzame, kindvriendelijke wijk wordt. Alle 
mobiliteitsmogelijkheden binnen handbereik, eigen auto is niet nodig. 

b. Een heldere communicatie strategie. MWKZ krijgt i.p.v. 6.000 nu 9.000 woningen. Straal naar 
iedereen uit dat dit kan omdat er volop wordt ingezet op duurzaamheid, leefbaarheid, 
realisatie van mobiliteitsconcept, optimaal aanbod van vervoersdiensten en voorzieningen 
(kluisjes) nabij de woningen waar pakketjes kunnen worden bezorgd. 

c. Geen dubbele boodschap uitstralen. Autoluw, maar toch ruimte genoeg om auto’s te stallen 
bij P&R-locaties geeft een verkeerd beeld.  

d. Lage parkeernorm (0.3) is essentieel. Reserveren voor deelauto’s, mensen met handicap, 
bezoekers en de rest van de parkeerplaatsen eventueel verkopen of via slim 
planningssysteem toedelen. 

e. Focus op leefbaarheid en duurzaamheid trekt serviceproviders. Des te meer ingezet wordt op 
leefbaarheid en duurzaamheid, des te aantrekkelijker MWKZ wordt voor MaaS-exploitanten 
(‘hier moet je als exploitant bij zijn!’). 

f. Creëer overal voldoende fietsenstallingen. Autoluw betekent minimaal 2 fietsen per woning 
(dat betekent dat meer dan  18.000 fietsparkeerplekken nodig zijn). Denk aan de veiligheid en 
beschutting van de fietsen. 

g. Gemeente als voorbeeldfunctie. Gemeente kan zelf voorbeeldfunctie vervullen door 
ambtenaren in het MWKZ-gebied aan te dragen als deelnemers van MaaS-diensten. 
 

3.2 In te richten mobiliteitswinkels 
Over de in te richten mobiliteitswinkels incl. dienstenaanbod bestaat consensus bij de marktpartijen. 
Men acht het van groot belang dat deze nabij (bestaande) OV-voorzieningen worden geplaatst en dat 
de wijk rondom de mobiliteitswinkel moet worden opgebouwd. Het is niet noodzakelijk om met 
futuristische concepten te komen, belangrijker is het om in te spelen op de potentiële behoefte van de 
bewoners. Zorg voor voldoende fietsenstallingen, creëer een beschutte en veilige omgeving en laat 
vanaf het begin personeel rondlopen. Personeel geeft een vertrouwd gevoel en zij kunnen een nuttige 
rol vervullen bij het uitgeven van sleutels, pakketjes, bewaking, etc. Men ziet graag winkels als een 
fietsenzaak, ToGo-Shop, stomerij en een afhaalpunt. Daarnaast kan het ook verstandig zijn om snel 
een kinderopvang te openen. De MaaS-exploitanten zijn van mening dat de gemeente en/of de 
projectontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de hub en het aan te stellen 
personeel. 
 
Als het gaat om de fysieke verschijningsvorm van de mobiliteitshub zijn de MaaS-exploitanten 
voorstander van het zoveel mogelijk plaatsen van deelfietsen en deelauto’s nabij de woningen. Ook 
ziet men veel voordelen in het plaatsen van kluisjes nabij de woningen. Een bezorgdienst met 
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elektrische auto kan dan zowel mensen als pakketjes binnen de wijk vervoeren. De winkel zelf kan 
gebruikt worden voor het afhalen van de specials (stints, bakfietsen, bepaalde type auto’s, etc.). Men 
verwacht geen vraag naar deelauto’s vanuit de bezoekers van het MWKZ-gebied, vandaar dat er geen 
noodzaak wordt gevoeld voor veel ruimte bij de winkels voor het plaatsen van deelauto’s. 
 
3.3 Ingroeiproblematiek: rol van de gemeente en governance 
Ook over dit punt bestaat grotendeels consensus. De MaaS-explitanten vinden het van belang dat 
vanaf het begin met overcapaciteit wordt gewerkt. Bewoners mogen niet naast een vervoersdienst 
grijpen. De MaaS-exploitanten schatten in dat 50% van de nieuwe bewoners tot de gewenst doelgroep 
behoort. Ondersteuning van de gemeente/projectontwikkelaars is derhalve onontbeerlijk in de 
beginsituatie. De gemeente kan in dit verband een aanbestedingsprocedure  opstarten waarbij één 
serviceprovider voor een periode van drie jaar (met max. 2 keer 1 jaar verlenging) verantwoordelijk 
wordt gesteld voor het aanbieden van de gewenste diensten (dit geschiedt dan via verschillende 
vervoersaanbieders). Er zijn echter ook krachtige signalen afgegeven dat er zo min mogelijk 
overheidsbemoeienis dient te zijn. Aanbestedingsprocedures kunnen tot allerlei 
voorschriften/bepalingen leiden die de flexibiliteit van een MaaS-exploitant niet ten goede komen. Het 
is dan  ook denkbaar dat er juist vanaf het begin ruimte wordt geboden aan verscheidene MaaS-dienst 
exploitanten, zonder de overkoepelende (en gefinancierde) rol van een serviceprovider. De MaaS-
exploitanten zijn van mening dat de gemeente met de projectontwikkelaars in overleg dient te gaan 
over de faciliteiten die in de beginperiode aan de bewoners aangeboden kunnen worden. De MaaS-
exploitanten hebben hiertoe de  volgende suggesties  benoemd: 

a. Reductie gemeentelijke heffingen 
b. Bijdragen aan communicatie-/wervingskosten 
c. € 10.000 korting op aanschaf woning; budget te besteden aan vervoersdiensten 
d. Bewoners die hier geen gebruik van willen maken, maar echt een eigen auto willen, dienen 

een flink bedrag te betalen voor een P-plaats. 
e. Mobiliteitsbudget toekennen aan VvE 
f. Ruimte reserveren (en gratis aanbieden) voor deelauto’s en deelfietsen nabij woningen 
g. Geen gratis vervoersdiensten aanbieden; iedereen zou dan continu een deelauto willen 

hebben, hetgeen tot extra voertuigbewegingen leidt 
h. Sloopregeling; compensatie voor nieuwe bewoners die auto willen inleveren 

 
Het regelen van een vervoersdienst  via een OV-concessie wordt unaniem afgewezen. Een ieder heeft 
onvoldoende vertrouwen in een neutrale rol van de OV-aanbieder. Alle MaaS-exploitanten zijn van 
mening dat, vanwege de opschaling van 6.000 naar 9.000 woningen in de gehele MWKZ, de 
projectontwikkelaars ook een duit in het zakje dienen te doen. In gezamenlijkheid met de  gemeente 
kunnen de  projectontwikkelaars een MWKZ-MaaS-fonds oprichten. 
 
Ten aanzien van de rol van de gemeente vinden de meeste providers  dat dit een regierol dient te zijn.  
Er wordt door een enkele provider echter ook een voorbehoud uitgesproken over de rol van de 
gemeente; teveel bemoeienis kan ten koste gaan van de creativiteit van de providers en bewoners. Het 
uitsluitend aan één provider verstrekken van een financiële bijdrage kan ook tot minder creativiteit 
leiden. Concurrentie kan bijdragen tot goede en betaalbare MaaS-diensten. Om de kans op succesvolle 
MaaS-diensten te vergroten  dienen ook de aanpalende wijken te kunnen profiteren van de diensten. 
Het invoeren van een stringent parkeerbeleid vergroot hierbij de kansen.  
 
3.4 Inrichten platform 
Een aantal van de benaderde vervoersaanbieders beschikt inmiddels over een dataplatform waaraan 
exploitanten van deelsystemen gekoppeld kunnen worden. Dergelijke platforms bieden de gebruikers 
optimale keuzevrijheden. Enerzijds is men vrij in de keuze van bijvoorbeeld een deelfietsexploitant en 
anderzijds kan men kiezen hoe de betalingen dienen te geschieden; vooraf of juist één gebundelde 
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factuur achteraf. De diensten kunnen via internet of een app worden afgenomen. Bewoners kunnen 
eigen voorkeuren aangeven en overzichten ontvangen van het gerealiseerde reisgedrag. Door het 
aangeven van de eigen voorkeuren voorkomt men dat continu alle reisopties op de app verschijnen en 
ontvangt men uitsluitend informatie die (op dat moment) relevant is voor de reiziger. 
 
De dataplatforms kunnen desgewenst steeds intelligenter worden gemaakt. Naast het genereren van 
een breed MaaS-diensten aanbod en het faciliteren van ketenritten en het bieden van betaalgemak 
(één pas of app voor de totale mobiliteitsbehoefte), kan het reisgedrag ook worden gemonitord. In 
feite worden de platforms zelflerend en kan er op een gegeven moment nauwkeurig  worden gepland 
wat de behoefte aan deelauto’s en deelfietsen de komende dag zal zijn. Bewoners kunnen ook tips 
krijgen, die afgestemd zijn op bijvoorbeeld de weers- en verkeerssituatie van de volgende dag. Er kan 
ook worden ingespeeld op community-vorming. Indien er binnen het MWKZ-gebied daadwerkelijk 
veel waarde gehecht wordt aan duurzaamheid, dan kan men collectief gaan inzetten op ritten met een 
minimale CO2-uitstoot. Aan het platform kan in dit geval een multimodale reisplanner, inclusief CO2-
bepaling, worden toegevoegd. Vanuit een MWKZ-MaaS-fonds kan hier voor de bewoners, ter 
stimulering, een bedrag tegenover gesteld worden (sparen van ‘CO2-Miles’).  
 
Een aantal vervoeraanbieders beschikt inmiddels over een dataplatform waaraan exploitanten van 
deelsystemen gekoppeld kunnen worden. Dergelijke platforms bieden de gebruikers optimale 
keuzevrijheden. Enerzijds is men vrij in de keuze van bijvoorbeeld een deelfietsexploitant en anderzijds 
kan men kiezen hoe de betalingen dienen te geschieden; vooraf of juist één gebundelde factuur 
achteraf. Naast het bestaande aanbod aan diensten zijn er ook veel ontwikkeling in de markt onder de 
noemer Mobility as a Service (MaaS). Uit de marktconsultatie MaaS die uitgevoerd wordt door IenW 
komen interessante inzichten naar voren ten aanzien van benodigde data (van aanbod en gebruikers; 
real-time en statisch/historisch). Op dit moment wordt het gebrek aan mogelijkheden voor een 
uniforme data uitwisseling door marktpartijen als grootste belemmering gezien voor het tot stand 
laten komen van MaaS. Ook blijkt er onder respondenten een verschil van inzicht te zijn op welke wijze 
de data-uitwisselingslaag georganiseerd moet worden. De verwachting is dat dit soort zaken tijdens 
het in de markt zetten van de rol van serviceprovider voor fase 1 nog niet landelijk geregeld zijn. Bij de 
1ste verlenging van het contract (na drie jaar) is dit mogelijk wél het geval en kan Merwede hiervan 
profiteren. 
 
3.5 Eigen inbreng 
De MaaS-exploitanten zien de toegevoegde waarde van het MWKZ-gebied in (voorbeeldfunctie, lage 
parkeernorm, steun van gemeente/projectontwikkelaars, ruime communicatie/marketing). De MaaS-
exploitanten brengen graag eigen kennis en businessmodellen in (ook in voortraject). Als voordeel voor 
MaaS-exploitanten die ketenmobiliteit aanbieden zien de aanwezigen de mogelijkheid om een hele 
wijk (MWKZ) als potentiële klant te kunnen krijgen. In een MaaS-markt in ontwikkeling kan dit voor 
een boost zorgen. 
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4 Aanzet tot programma van eisen mobiliteitshub eerste 
fase (pve) 

In hoofdstuk 2 is het beeld geschetst van het mobiliteitsconcept in Merwede begin jaren ‘30, als alle 
5.800 beoogde woningen gerealiseerd zijn. In het geschetste eindbeeld zit veel ambitie en wordt 
uitgegaan van verschillende ontwikkelingen in mobiliteitsland. Omdat het eindbeeld nog zo ver weg 
is, zijn gestileerde en lineaire aannames gedaan over onder meer de fasering van oplevering van het 
vastgoed, aantallen deelauto’s en parkeren op afstand. De ontwikkeling van Merwede neemt naar 
schatting 10 jaar in beslag, waarin er elk jaar steeds meer woningen worden opgeleverd. Zo’n 
langdurige ontwikkelperiode vormt een zeker risico: mensen willen niet tien jaar in een bouwput 
wonen, of nog tien jaar moeten wachten voordat ze eindelijk gebruik kunnen maken van het 
mobiliteitsconcept in de vorm die hen ooit bij aankoop is beloofd. Onderstaande vertaalt het 
ambitieuze, gestileerde eindbeeld naar een realistische eerste fase. Dit zijn de eisen voor het 
mobiliteitsconcept zelf, naast het flankerende beleid die al eerder zijn benoemd.  
 
Om Merwede te laten slagen, is het noodzakelijk dat de eerste fase wordt ontwikkeld als 
kwaliteitsstatement voor het hele gebied. Het kader over fasering gaat hier al op in. Op basis van de 
lineaire aannames komen we uit op een theoretische groei van het aantal woningen, inwoners en als 
gevolg daarvan parkeerplaatsen – privé, deelauto en op afstand (zie tabel op volgende bladzijde).   
 
Om gevoel te krijgen voor omvang van de doelgroep en bijbehorende omvang van het 
vervoersdienstenpakket, houden we de groep die aan het eind van het eerste jaar in Merwede woont 
eens tegen het licht. Aan het einde van het eerste jaar van fase 1 zijn er bijna 600 woningen opgeleverd. 
Daarin wonen in totaal circa 800 mensen. Op basis van het  vastgoedprogramma doen wij de aanname 
dat  circa 200 mensen minderjarig zijn of boven de 80. Wij doen de aanname dat zij geen gebruik zullen 
maken van een deelauto. Blijft over een maximale doelgroep van 600 mensen voor de deelauto. In het 
eerste jaar zal het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen in Merwede effectief iets hoger liggen dan 
de uiteindelijk 0,3 parkeerplaats per woning. Enerzijds omdat er waarschijnlijk al wat extra 
parkeerplaatsen zijn gebouwd die rekenkundig bij woningen horen die nog niet zijn gerealiseerd. 
Anderzijds omdat elders in Merwede, op plekken waar nog niet gestart is met de bouw, wellicht 
parkeerruimte beschikbaar is. Als we onze eerdere lineaire berekeningen omzetten naar aantal 
deelauto’s aan het eind van jaar 1, komen we op 40 deelauto’s. Het is mogelijk om van de 
serviceprovider te eisen dat die 40 deelauto’s geplaatst worden, maar het is de vraag in hoeverre deze 
gebruikt worden. Deelauto-providers geven aan dat het beter zou zijn te starten met 5 deelauto’s en 
aan het eind van jaar 1 maximaal 10 deelauto’s neer te zetten. Als de ervaring dan leert dat hier toch 
gretig gebruik van gemaakt wordt, is het eenvoudig om het aantal deelauto’s te verhogen. Voor 
deelfietsen en andere deelvoorzieningen kan een vergelijkbare redenering opgesteld worden. 
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Tabel 2: Verwachte fasering voorzieningen, woningen en bewoners 
 
4.1 Programma van eisen mobiliteitsconcept vanaf t=0 
Met bovenstaande redeneerlijn in gedachten komen we uit op de volgende programma van eisen voor 
de mobiliteitshub vanaf moment t=o, dat wil zeggen vlak voor de oplevering van de eerste woningen. 
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4.1.1 Algemeen 

 Vanaf het eerste moment functioneert de mobiliteitshub. 

 Realisatie mobiliteitswinkel met baliefunctie voor voorlichting en communicatie betreffende 
mobiliteitsconcept met openingstijden tijdens kantooruren en in het weekend. 

 Mobiliteitswinkel kent via maaiveld korte loopafstand tot HOV-halte en via de winkel naar 
parkeergarage en logistiek afhaalpunt (met pakketmuur).  

 Omgeving mobiliteitswinkel kent voorzieningen als een stomerij, drogisterij, fietsreparatie, 
flexwerkplekken en to-go supermarkt zodat het aantrekkelijk is voor bewoners in dit gebied 
te komen.  

 

4.1.2 Fiets 

 Mobiliteitswinkel doet de uitgifte fietsspecials (alleen overdag, bemand 7 dagen per week, ’s 
nachts toegang en functies met app).  

 Toegang tot fietsspecials via mobiliteitswinkel op maaiveld  

 Fietsspecials bestaan uit elektrische bakfietsen (2x) en stints (2x) 

 Start met deelfietsen (20x) en doorgroeien op basis van vraag 

 Deelfietsen verspreid over de wijk 
 

4.1.3 Logistiek 

 Realisatie pakketmuur voor kleine en grotere postpakketen 

 Realisatie drop-off locatie  

 Beschikbaarheid bezorgrobots ‘delivery robot’ (2x) 
 

4.1.4 Openbaar vervoer 

 Functionerende HOV-halte nabij mobiliteitswinkel 

 Realisatie hoogfrequentie buslijnen naar parkeren op afstand P+R Westraven en / of  
Papendorp 

 

4.1.5 Auto  

 Aantal deelauto’s loopt de eerste jaren geleidelijk op:  
o start  5 deelauto’s 
o Na één jaar  minstens 10 deelauto’s (of meer wanneer de vraag meegroeit) 
o Na twee jaar  minstens 25 deelauto’s (of meer wanneer de vraag meegroeit) 
o Vervolgens meegroeien met de vraag.  

 Deelauto’s staan verspreid over de wijk in de parkeergarages (op -1) – en daarmee niet 
geclusterd bij de mobiliteitswinkel 

 Naast elektrische deelauto ook reguliere deelauto’s 

 Alle overige autospecials (busjes, auto’s voor mensen met een beperking, luxe Tesla’s, etc.) 
staan op afroep (dus aantal uur van tevoren boeken via de app). Daarmee moet de 
serviceprovider deze functies wel aanbieden, maar zijn deze niet permanent fysiek aanwezig 

 Vanaf eerste moment strakke realisatie parkeernorm 0,3; parkeren in omgeving niet toestaan 

 Realiseren parkeren op afstand 
o start  75 auto’s 
o Na één jaar  225 auto’s  
o Na twee jaar  375 auto’s  

 

4.1.6 Organisatie 

 De serviceprovider moet minimaal direct toegang geven tot OV (10% korting), deelauto (en 
mogelijk deelfiets)  

 Mobiliteitswinkel kent baliefunctie tijdens kantooruren  
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 Uitgangspunt is dat vervoersaanbieders al basis IT pakket / app heeft (kunnen we formuleren 
als eis) met beperkte kosten voor aanpassing voor Merwede. MaaS discussie pas na 3 jaar (en 
dus nu geen invloed op eerste fase) 

 Verdere ontwikkeling in dialoog met eindgebruikers en daarmee door service provider tegen 
die tijd beter een businesscase inschatting te maken 


