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Onze steden slibben dicht  

 
Deze whitepaper is samengesteld in opdracht van D&B The Mobility Group, vakspecialist binnen het 
domein vervoer en parkeren. Heeft u concrete vragen naar aanleiding van deze whitepaper of  
behoeft u ondersteuning op één van uw vervoer- of parkeervraagstukken, neem dan contact op met  
Filip Cwiklinski via Filip.Cwiklinski@db.nl.
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De toekomst van het binnenstedelijk vervoer

We lezen allemaal het nieuws. De steden 
zijn aan het dichtslibben, we staan aan 
de vooravond van de zelfrijdende auto 
en technologie gaat de identiteit van 
steden blijvend veranderen. Maar welke 
invloed hebben al deze ontwikkelingen 
nu daadwerkelijk op de toekomst van de 
auto in de steden? En op de 
bereikbaarheid van de binnenstad?  
 
Urbanisatie 
In 2007 leefde voor het eerst de 
meerderheid van de wereldbevolking in een 
stad. We zien vandaag de dag een 
versnelling van deze urbanisatie optreden: 
wekelijks komen er anderhalf miljoen 
stedelingen bij. Dit betekent dat in 2030 
zestig procent van de wereldbevolking in 
stedelijke regio’s woont. De komende jaren 
zal de trek van bedrijven en mensen naar 
de stedelijke gebieden dus doorzetten.  

De dynamiek in de dichtbevolkte omgeving 
neemt toe en vraagt veel van de openbare 
ruimte, aanwezige faciliteiten en de 
beschikbare infrastructuur. Zonder 
ingrijpende maatregelen zullen veel 
Nederlandse steden binnen slechts enkele 
jaren tijdens de spits dichtslibben en de 
bestaande OV-infrastructuur is momenteel 
onvoldoende in staat om hier een 
tegenantwoord op te formuleren. Qua 
stedelijke gebiedsontwikkeling ontstaat er 
tegelijkertijd een behoefte aan meer 
kwalitatieve openbare ruimte waarbinnen 
de wens naar meer groen en autoluwte de 
boventoon zal voeren. Dit zal leiden tot de 
invoer van milieuzones, autoluwe of zelfs 
autoloze binnensteden en buurten, minder 
parkeergelegenheid in de stad en hogere 
parkeertarieven. Totdat autonoom rijdende 
auto’s een feit zijn, betekent bovenstaande 
dat er de komende jaren additionele 
parkeercapaciteit nodig is in en rondom de 
steden.   
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“De komende 5 tot 10 jaar zal 
de invloed van zelfrijdende 

auto’s in het binnenstedelijke 
verkeersbeeld vrijwel nihil zijn” 

 
Zelfrijdende auto’s 
Technologische ontwikkelingen zullen 
mobiliteit in de nabije toekomst gaan 
veranderen. Dat zal niemand ontkennen. 
Meerdere autofabrikanten, universiteiten 
en Tech bedrijven werken (mee) aan de 
ontwikkeling van autonome en connected 
voertuigen en alles wat daarbij komt kijken. 
De opkomst van zelfrijdende voertuigen is 
niet meer te stoppen. Tegelijkertijd moet 
men onderkennen dat er nog veel moet 
gebeuren voordat de eerste zelfrijdende 
auto’s breed in ons straatbeeld ingevoerd 
zijn. De grootste remmen op deze 
ontwikkeling zijn de wet- en regelgevers en 
een complexe en veelvormige infra-
structuur die nog jaren achterloopt op 
dergelijke ontwikkelingen. De komende 5 
tot 10 jaar zal de invloed van zelfrijdende 
auto’s in het binnenstedelijke verkeers-
beeld vrijwel nihil zijn. Wel zien wij dat 
mogelijk de eerste geconditioneerde 
omgevingen tussen en rondom steden 
zullen ontstaan die in potentie geschikt zijn 
voor zelfrijdende voertuigen. Denk hierbij 
aan geconditioneerde wegen die fysiek 
gescheiden zijn van overige vervoers-
stromen en verkeersdeelnemers.  
 
Tesla’s Elon Musk is serieus aan het 
onderzoeken of vervoer via een 
ondergronds tunnelsysteem mogelijk is. 
Wel zal de zelfrijdende auto binnen-
stedelijk een aantal handelingen met 
betrekking tot het fysiek parkeren van het 
voertuig gaan overnemen. Dat kunnen 
voertuigen binnenkort zelf. Er zijn zelfs al 
technieken in de markt om gedurende de 
parkeerduur de auto ‘stekkerloos’ op te 
laden. De auto wordt boven een zoge-
naamde inductieplaat geparkeerd, waarna 
de auto automatisch wordt opgeladen. 
Volledig geautomatiseerd parkeren komt 
ver voordat autonoom rijdende auto’s een 
feit zijn.  
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Autodelen 
Hoewel autodelen soms genoemd wordt 
als oplossing voor het gebrek aan 
parkeerplaatsen, verwachten wij niet dat dit 
op korte termijn een groot effect op de 
binnenstedelijke verkeerssituatie zal 
opleveren. Pas op het moment waarop 
auto’s autonoom gaan rijden, zal de vraag 
naar autodelen stijgen.  

 
“Nieuwe technologieën zijn 

cruciaal voor de doorstroom 
van verkeer in de stadscentra” 
 
Opkomst van nieuwe technologie en 
smart cities 
Naarmate meer apparaten en systemen 
geschikt zijn om signalen uit te zenden en 
te ontvangen, zullen ook voertuigen steeds 
intensiever met hun omgeving in verbinding 
komen te staan. Daarmee komt de 
intelligente stad binnen handbereik. 
Dankzij de data zullen wij beter gaan 
begrijpen hoe verkeersstromen lopen, hoe 
de parkeercapaciteit gebruikt wordt en 
waar en op welke momenten de aanwezige 
infrastructuur tekort schiet. Navigatie Apps 
zoals Google Maps, HERE WeGo en Waze 
(overigens eveneens eigendom van 
Google) houden nu al rekening met de 
drukte op de diverse uitvalswegen en 
passen routes hier op aan.  

Zodra een groeiende datastroom 
beschikbaar komt, zullen steden steeds 
beter in staat zijn verkeersstromen real time 
te sturen en beter gebruik te maken van de 
beschikbare infrastructuur en parkeer-
faciliteiten. En dat zal cruciaal zijn voor de 
doorstroom in de diverse stadscentra. 
Combineert men deze data vervolgens met 
bronnen zoals de weersverwachtingen, de 
evenementenkalender of geplande weg-
werkzaamheden, dan ontstaan langzaam-
aan de eerste tekenen van een 
daadwerkelijk slimme stad.  
 
Levens worden drukker, bereikbaarheid 
is key 
We leven in een maatschappij waarbinnen 
levens steeds drukker worden en wij altijd 
onderweg zijn. Tijd is schaars en de 
behoefte naar gemak neemt toe. Slechte 
bereikbaarheid of beperkte parkeer-
mogelijkheden zijn enkele van de 
hoofdredenen voor consumenten van 
buiten het stadcentrum om uit te wijken 
naar alternatieve plekken om te winkelen, 
cultuur te beleven, uit eten te gaan, een 
vergadering te hebben of een evenement te 
organiseren. Winkel- en uitgaanscentra 
aan de rand van de stad nemen in 
populariteit toe en dat begint gevoeld te 
worden door binnenstedelijke retail en 
horeca. De opkomst van stadscentra aan 
de buitenwijken van de grote steden is nu 
reeds duidelijk zichtbaar.  
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Filip Cwiklinski 
General Manager 
filip.cwiklinski@db.nl 
 
Lees verder op: 
www.db.nl/mobility 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opkomst van services zoals valet 
parking 
Steeds vaker maken ondernemers in de 
binnensteden gebruik van services zoals 
bijvoorbeeld valet parking om de 
consument naar de binnenstad te krijgen. 
De gast wordt in staat gesteld om tot de 
deur te rijden, waarna de auto wordt 
geparkeerd op een beschikbare (en 
betaalbare) parkeerlocatie, bijvoorbeeld 
aan de rand van de stad. Enkel op deze 
manier blijven locaties bereikbaar en is de 
urgentie voor consumenten om naar 
alternatieve plekken uit te wijken minder 
groot. Bovendien is het zo dat wanneer 
men geen additionele tijd kwijt raakt aan het 
zoeken van een parkeerplek of reistijd van 
de parkeerplek naar de uiteindelijke plaats 
van bestemming, men meer tijd kan 
doorbrengen in de horeca of het 
winkelgebied. En dat levert geld op. 
Oplossingen zoals Valet Parking vormen 
niet enkel een gemaksdienst die mogelijke 
stress van het zoeken naar een 
parkeerplaats of onzekerheid over een 
tijdige aankomst op de bestemming kan 
wegnemen. Ook wordt Valet Parking 
gezien als een luxe service waarmee een 
enorme bijdrage geleverd wordt aan de 
wijze waarop men een evenement of 
concert, het verblijf in een restaurant of 
hotel, of een bezoek aan een kantoor, 
museum of luxe boetiek beleeft. En dat 
levert waardering, klanttevredenheid en 
loyaliteit op.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
De steden zullen de komende jaren steeds 
dichter bevolkt raken en hiermee ontstaat 
een druk op het wooncomfort in de steden. 
De vraag naar kwalitatieve openbare ruimte 
toe. Tegelijkertijd blijkt de aanwezige 
infrastructuur van de binnensteden 
onvoldoende geschikt om de snelle groei 
van het aantal vervoersbewegingen te 
faciliteren. Ook het openbaar vervoer is niet 
in staat om deze ‘overdruk’ op te vangen. 
Mede hierdoor zien wij nieuwe stadscentra 
aan de buitenzijde van steden ontstaan. 
Innovaties zoals de autonoom rijdende auto 
zijn veelbelovend, maar naar het zich laat 
aanzien: niet beschikbaar op korte termijn 
om het probleem van de steden op te 
lossen. Desalniettemin beschouwen wij de 
opkomst van nieuwe technologieën wel als 
het belangrijkste middel om een 
verkeersinfarct in de steden af te wenden. 
Enkel op basis van data zijn 
verkeersstromen real time bij te sturen en 
kan er optimaal gebruik gemaakt gaan 
worden van de beschikbare infrastructuur 
en parkeerfaciliteiten. 
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