
Mobiliteits
transitie

Voorbereid op de toekomst met de Mobiliteitstransitie 
Richting 2040 groeit Delft met ongeveer 30%. Dit betekent dat de mobiliteit ook met  
ongeveer 30% zal toenemen. Als we een leefbare stad willen die voor iedereen bereik-
baar is, dan moeten we de mobiliteit anders organiseren. De auto heeft als vervoer   middel 
de grootste impact op de leefbaarheid door onder andere het forse ruimte gebruik. Het 
aandeel autoverplaatsingen zal dus omlaag moeten en het aandeel andere verplaatsingen, 
zoals fiets en openbaar vervoer nog verder omhoog. Dat is een uitdaging, omdat het aan-
deel fietsverplaatsingen op het totaal aantal verplaatsingen in Delft al bijzonder hoog is.

Bijzondere mobiliteitsoplossingen 
Het aantal verplaatsingen per persoon zal vermoedelijk niet 

afnemen in de toekomst. We kunnen wel stimuleren om de 

verplaatsingen korter te maken en om andere vervoermiddelen 

dan de auto te kiezen. Ook kunnen we de openbare ruimte 

anders inrichten door de auto minder ruimte te geven. Dit 

betekent inzetten op verbeteringen van fiets- en openbaar-

vervoervoorzieningen, op het mogelijk maken van keten-

verplaatsingen (verplaatsingen met meerdere vervoers-

middelen) en op het efficiënter gebruik van auto’s. Dit laatste 

kan door het stimuleren van deelauto’s en mobiliteitshubs. 

Wat is innovatief aan mobiliteitstransitie? 
Concepten als deelauto’s en deelfietsen zijn niet heel nieuw, 

maar ze zijn nu wel veel beter mogelijk door innovaties op 

andere terreinen. We hebben nu bijvoorbeeld apps waardoor 

vraag en aanbod veel makkelijker bij elkaar te brengen zijn.  

Die brengen versnelling in de transitie. Delft loopt voorop met 

de Hely Hub bij de Schoemakerplantage waar alle mobiliteits-

concepten onder een dak gevestigd zijn en inwoners ook 

gestimuleerd worden om zich te verplaatsen via verschillende 

vervoermiddelen. 

Sterke verbinding met energietransitie
Mobiliteit is goed voor circa 20% van het verbruik van fossiele 

brandstoffen. Op het moment dat we zorgen dat mobiliteit 

zoveel mogelijk op een duurzame manier vorm krijgt, draagt  

dat bij aan de energietransitie.



We zoeken
De samenwerking met de TU als kenniscentrum is voor ons van 

groot belang en we zetten onze stad graag in als proeftuin voor 

innovatieve oplossingen. The Green Village is hier een mooi 

voorbeeld van.

We zijn op zoek naar bedrijven die met ons willen werken  

aan innovatieve oplossingen en bij gebiedsontwikkelingen in  

een vroeg stadium willen meedenken. Hierbij denken wij aan 

ontwikkelende partijen, maar ook aan adviseurs en dienst-

verlenende bedrijven met innovatieve mobiliteitsconcepten. 

Mobiliteitstransitie…
De mobiliteitstransitie is dé motor voor een bereikbare en 

leefbare stad!

Meer informatie?
Programmamanager Gebiedsontwikkeling gemeente Delft

Henk Twisk

06 1292 1673

htwisk@delft.nl
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“Om de mobiliteitstransitie  

mogelijk te maken zetten we in 

op verschillende instrumenten, 

zoals het bevorderen van het 

fiets- en OV-gebruik, het inzetten 

mobiliteitshubs maar ook door 

aanpassing van het parkeer-

beleid.”

Wethouder Martina Huijsmans 


