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ZET AAN TOT ANDER GEDRAG OP HET
JUISTE MOMENT MET DE JUISTE OPTIES

Hoe laat je als qerneente mobiliteitsmanagement werken?

22 vib verkeer in beeld

Aan welke knoppen kan binnen het gemeentelijk beleid gedraaid worden om mobiliteits-

management te laten werken? Om ervoor te zorgen dat er minder parkeerproblemen,

files en luchtkwaliteitsproblemen ontstaan? Dat goed en slim mobiliteitsmanagement nut

heeft, wordt duidelijk tijdens de masterclasses Mobiliteitsmanagement van de Erasmus

Universiteit Rotterdam. Soms lijkt iets klein, maar kan het een groot probleem zijn voor de

burger. Wist u bijvoorbeeld dat het geluid van een auto 's nachts als tien keer hinderlijker

wordt ervaren dan dezelfde auto overdag? Of dat een decibel minder geluid van weg- of

railverkeer bij de woning de waarde met bijna een procent doet stijgen?

[tekst] ELSKE VAN DE FLiERT -

ZERO-E BV Dat de mens een gewoontedier is en al eeu-

wen ongeveer een uur per dag reist, weet u

waarschijnlijk wel. Bovendien besteden mensen

in Westerse landen ongeveer 10 tot 15 procent

van hun totaal te besteden geld aan verplaat-

singen. Het maakt dus niet uit of he BNP per

hoofd van de bevolking € 5.0000' € 15.000 is;

de laatste groep veroorlooft zich eenvoudigweg

meer luxe. Het kost moeite om te reizen. Toch

geldt: als je elke dag in dezelfde file staat is dat

eigenlijk wel prima: je houdt er rekening mee,

je weet waar je aan toe bent. Rijd je een keertje

de polder in en je staat ineens vast, dan is dat

veel vervelender. Het is niet voor niets dat Zwarte



openbaar vervoer mobiliteitsmanagement I infrastructuur I parkeren I verkeersmanagement I fiets

Zaterdag een soort internationale feestdag voor

de file is.

Mensen bewegen het anders te doen

Hoe beweeg je dan toch mensen om het anders

te doen? Reizigers moeten letterlijk een andere

ervaring meemaken om door te krijgen dat het

ook anders kan. De verschillende spitsmijden-

projecten zijn hier een mooi voorbeeld van. Eerst

worden mensen over de streep getrokken met

een financiële beloning om het anders te doen.

Uiteindelijk leren deelnemers dat gedrag aan en

blijven ze het in veel gevallen anders doen. In de

gemeentelijke organisatie zelf kan dat bijvoor-

beeld door medewerkers een aantal dagen per

week te verplichten een ander reismiddel dan de

auto te kiezen. Maar wilt u bewoners of onder-

nemers in uw gemeente stimuleren, dan kan dat

bijvoorbeeld door ze via 'serious gaming' kennis

te laten maken met de verschillende vervoersop-

ties. Of door ze in een door u georganiseerde

brainstorm zelf met oplossingen te laten komen

en uit te laten proberen. Belangrijk is dat ze het

gaan doen en dat u ze de middelen ertoe kunt

geven.

Veranderingen hèt moment om alternatie-

ven aan te bieden

Daar kan een wezenlijke verandering u bij hel-

pen. Dus mocht u een wegomlegging plannen

i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, dan is dat hèt

moment alternatieven aan te bieden. Wil een be-

drijf zich bij u vestigen, dan is het voor hen veel

makkelijker het mobiliteitsbeleid dan op de schop

te doen, in plaats van op een gewone doorde-

weekse vrijdagmiddag. london 2012 is hier een

mooi voorbeeld van. Transport for london, Tfl,

het overheidsorgaan voor alles op het gebied van

transport en mobiliteit in london (inclusief OV),

had in 2012 een behoorlijke uitdaging met de

komst van de Olympische en Paralympische Spe-

len. Tfl moest 3,3 miljoen reizen op één dag zo

geregeld krijgen, dat er zich geen infrastructurele

ramp zich voordeed. Dat was namelijk het aantal

reizen dat geprognosticeerd was voor de drukste

dag van de Spelen. Er moest gekeken worden

naar efficiënter gebruik van de netwerken,

filevermindering en hoe mensen geïnformeerd

werden over hun reiskeuzes. En dat allemaal voor

een zeer beperkte tijdspanne. Maar het is gelukt!
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Het was in bepaalde delen van london zelfs zo

rustig dat er door horeca-uitbaters geklaagd

werd.

Rug rechthouden

Hoe dan? Een aantal zaken waren cruciaal. Ten

eerste heeft de politiek zijn rug rechtgehouden.

Er lag een heel ambitieus plan, maar er werd op

geen enkel moment van afgeweken. Ook niet

toen de parkeerexploitanten woedend waren

omdat ze hun parkeerplaatsen moesten afsluiten

tijdens de Spelen. In de communicatie werd

vooral de nadruk gelegd op de opties die er wèl

waren. Opties die de organisatie niet wenselijk

vond, werden gewoonweg buitenbeeld gehou-

den. Burgers en ondernemers werden actief

benaderd. Middels ondernemersverenigingen,

managers bij grote bedrijven, folder, reclame-

campagnes en een hele goede website. Voor de

reiziger maakte de overheid het simpel middels

de '4 R's':

- Reduce: probeer minder te reizen (werk thuis

of carpool);

- Retime: verleg het moment waarop je reist

(bijvoorbeeld door flexwerken);

- Reroute: verander de route die je aflegt (werk

onderweg bijvoorbeeld bij een klant of collega

i.pv. terug naar kantoor te reizen);

- Reschedule: verander de manier waarop je

reist (neem het OV i.p.v. de auto bijvoorbeeld).

Elske van de Fliert volgde bij de Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam de Masterclass Mobiliteits-

management. Een masterclass van acht lessen

waarin het brede scala aan onderwerpen omtrent

mobiliteitsmanagement voorbij komt. Al is het

voorbeeld van londen meer uitzondering dan

regel, wellicht dat de aanpak en gedachtegang

wel tot inspiratie kan dienen voor uw gemeente. lIII!I

Minder parkeer-
problemen en files,
betere luchtkwaliteit
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