Samenvatting
Een goede gezondheid is belangrijk. Het draagt voor veel mensen in belangrijke mate bij aan hun
kwaliteit van leven. Houden we in het beleidsveld Mobiliteit voldoende rekening met gezondheid?
Door de coronacrisis is dit een cruciale vraag geworden. Voor het eerst in de geschiedenis ervaren
we een stilstand, letterlijk en figuurlijk, overal in de wereld. Gevolg: Het vinden van gezonde
manieren van reizen is voor het herstel van onze economie urgent geworden. In mobiliteitsland
veroorzaakt dit een verschuiving van focus: van groeiende en snelle mobiliteit naar selectieve en
minder fysieke mobiliteit, én in ieder geval: gezonde mobiliteit.
Zonder sturing, ondersteuning en nieuwe mobiliteitsconcepten zullen mensen reageren op basis van
wat ze kennen en wat ze weten. Waar is het wel hygiënisch, schoon en ‘vertrouwd’? In de eigen
privé auto. Openbaar vervoer en deelmobiliteit brengen besmettingsrisico’s met zich mee. Fietsen is
niet risicovrij; denk aan fietsfiles bij verkeerslichten of op drukke fietspaden en in drukke
fietsenstallingen. En thuiswerken is nu breed geaccepteerd, maar voor hoe lang? Én: 40% van
werkend Nederland gaat ook nu nog steeds dagelijks naar zijn of haar werk, coronacrisis of niet,
voornamelijk met de eigen auto.
Door een groter gebruik van de eigen auto zal de druk op het wegennet, na de coronacrisis, nog
harder stijgen dan het voorheen al deed. Dit betekent weer meer files, meer uitstoot van
schadelijke stoffen, een grotere druk op de publieke ruimte. De mobility shift, die langzaam op gang
aan het komen was, is terug bij af.
Hiernaast zal de tweedeling in de samenleving groter worden. Enerzijds zijn er de gelukkigen met de
eigen auto, anderzijds de ongelukkigen zonder. De tweede groep moet dealen met de gevolgen voor
hun gezondheid.
Om al deze redenen en meer is gezonde mobiliteit relevanter dan ooit en is nu de sleutel tot een
succesvol herstel.

---
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Discussiepaper
Gezonde Mobiliteit, een beleidsperspectief
Een goede gezondheid is belangrijk. Het draagt voor veel mensen in belangrijke mate bij aan hun
kwaliteit van leven. Houden we in het beleidsveld Mobiliteit voldoende rekening met gezondheid?
Door de coronacrisis is dit plots een cruciale vraag geworden. Voor het eerst in de geschiedenis
ervaren we een stilstand, letterlijk en figuurlijk, overal in de wereld. De economie stort in, en we
komen in een recessie die zijn weerga niet kent. Reden: een overdraagbaar virus. Gevolg: Het vinden
van gezonde manieren van reizen is voor het herstel van onze economie urgent geworden.
Minder fysieke mobiliteit en meer gezonde mobiliteit de nieuwe norm?
Corifeeën overal in de wereld verkondigen dat we aan het vechten zijn tegen een onzichtbare
vijand, dat niets meer als voorheen zal zijn, en dat de huidige restricties minimaal twee jaar gaan
duren. Wat wordt dan het nieuwe normaal op het gebied van mobiliteit?
Zeker gedurende de komende twee jaar, zo lang de onzichtbare vijand nog onder ons is, is gezond
mobiel zijn cruciaal. In mobiliteitsland veroorzaakt dit een verschuiving van focus: van groeiende en
snelle mobiliteit naar selectieve en minder fysieke mobiliteit, én in ieder geval: gezonde mobiliteit.
Mobiliteit, gezondheid, persoonlijk geluk
Feitelijk zijn mobiliteit en gezondheid twee kanten van dezelfde medaille. Enerzijds reizen we om
bestemmingen te bereiken en moeten we ervoor zorgen dat dit zo gezond en veilig mogelijk kan.
Anderzijds is fysieke beweging zonder bestemming van belang om gezond en vitaal te blijven.
Onderzoek wijst uit dat gezondheid en relaties met anderen bijdragen aan persoonlijk welbevinden.
Dat werkt ook de andere kant op: mensen die zich gelukkig voelen zijn gezonder dan mensen die
zich ongelukkig voelen. Hetzelfde geldt voor mensen met veel vrienden, mensen met persoonlijke
en professionele ontwikkelingsmogelijkheden, mensen die zich vrij voelen, en mensen die tot het
verenigingsleven behoren. Aangezien mobiel zijn onmisbaar is voor de gezondheid én om vrienden
te bereiken maakt mobiel zijn mensen dus gelukkiger. Maar mobiel zijn moet dan dus wel op een
gezonde manier kunnen.
Wat is gezonde mobiliteit?
Gezonde mobiliteit is meer dan Covid-19-vrije mobiliteit. Al langer wordt verband gelegd tussen
mobiliteit en klimaat/luchtkwaliteit. Al genoemd is beweging in relatie tot (fysieke en mentale)
gezondheid. Ook verkeersveiligheid heeft alles met gezondheid te maken. Hetzelfde geldt voor
sociale veiligheid. Mobiliteit gaat ook over toegankelijkheid voor iedereen, ook in geval van fysieke
beperkingen. En is ongehinderde mobiliteit noodzakelijk voor het bereiken van zorginstellingen.
Urgentie en relevantie van gezonde mobiliteit
Opvallend is dat in het ‘oude’ mobiliteitsbeleid, afgezien wellicht van verkeersveiligheid, alle
bovengenoemde zaken niet meer dan afgeleiden zijn van het faciliteren van de groei van mobiliteit,
een eigenlijk redelijk ondoordachte reflex die voortkomt uit enerzijds de groei van de bevolking, en
anderzijds uit ‘hoe we de dingen nou eenmaal doen’. Zelfs in recente ontwikkelingen als MaaS,
waarbij een ‘beter’ reisgedrag beoogd wordt door reizigers te voorzien van goedkopere, snellere,
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comfortabelere en duurzame reismogelijkheden, komt het woord gezondheid nauwelijks voor.
Door de pandemie is de werkelijkheid van de dag echter dat hygiëne, veiligheid, gezondheid en
social distancing de criteria zijn geworden in de afweging van mensen om überhaupt te reizen.
Wat er gebeurt als we nu niets doen
Zonder sturing, ondersteuning, nieuwe opties en andere mobiliteitsconcepten zullen mensen
reageren op basis van wat ze kennen en wat ze weten. Waar is het wel hygiënisch, schoon en
‘vertrouwd’? In de eigen privé auto. Openbaar vervoer en deelmobiliteit brengen
besmettingsrisico’s met zich mee. Fietsen is mogelijk, maar niet risicovrij; denk aan fietsfiles bij
verkeerslichten of op drukke fietspaden en in drukke fietsenstallingen. En thuiswerken en
thuisblijven is nu breed geaccepteerd, maar voor hoe lang? Én: 40% van werkend Nederland gaat
ook nu nog steeds dagelijks naar zijn of haar werk, coronacrisis of niet. Voornamelijk met de eigen
auto.
De risico’s van meer gebruik van de eigen auto
Door een groter gebruik van de eigen auto zal de druk op het wegennet, na de coronacrisis, nog
harder stijgen dan het voorheen al deed. Dit betekent weer meer files, wellicht meer nog dan voor
de coronacrisis, meer uitstoot van schadelijke stoffen, een grotere druk op de publieke ruimte, en
een toenemend beroep op de overheid om dit weer meer te faciliteren. De mobility shift, die
langzaam op gang aan het komen was, is terug bij af.
Hiernaast zal de tweedeling in de samenleving groter worden. Enerzijds zijn er de gelukkigen met de
eigen auto, anderzijds de ongelukkigen (armeren, gehandicapten, ouderen) zonder. De tweede
groep moet dealen met de gevolgen voor hun gezondheid, hun sociale omgeving, kansen op werk
en studie, bijdrage aan de samenleving, etc.
The moment is now
Als we het bovenstaande niet serieus nemen, als we de publieke reactie op Covid-19 niet voor zijn,
als we niet nu komen met passende oplossingen voor straks, dan zal de overheid uiteindelijk in een
reactieve in plaats van een proactieve rol terecht komen. We moeten nu handelen.
Vragen die we ons moeten stellen?
1.

-Hoe kunnen we gezond reizen en bewegen faciliteren in een Covid-19 wereld?

2.
-Hoe definiëren we gezonde mobiliteit, en hoe kunnen we dit promoten en
faciliteren?
3.

-Hoe kunnen we gezonde mobiliteit meten?

4.

-Hoe kunnen we mobiliteit gezonder maken?

5.

-Hoe kunnen we de planeet gezonder maken (CO )?

6.

-Hoe houden of maken we gezonde mobiliteit ook inclusief?

2
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Conclusie
Waarschijnlijk zal de wereld niet meteen als vanouds zijn als er een vaccin is tegen Covid-19. We
zullen een herstelperiode nodig hebben. Dit herstel zal waarschijnlijk gebaseerd zijn op de waarden
die we kenden van vóór de coronacrisis, samen te vatten als herstel van het persoonlijk geluk.
Gezondheid is daarin cruciaal. Minister Wiebes zei het treffend: “Economie gaat niet alleen over het
creëren van banen en geld verdienen, economie gaat ook over geluk, gezondheid en perspectief.
We moeten ons uit de crisis investeren om mensen dat te kunnen bieden”.
Daarom is gezonde mobiliteit relevanter dan ooit. Mobiliteit raakt de zes domeinen die persoonlijk
geluk definiëren: gezond zijn, het hebben van sociale relaties, vrijheid ervaren, kunnen werken en
studeren, tot een groep behoren en het milieu waarin men leeft. Gezonde mobiliteit is dé sleutel tot
een succesvol herstel. Dusdanig dat we op een gezonde en veilige wijze:
a.

-weer mobiel kunnen zijn (als en wanneer het nodig is);

b.

-weer van mobiliteit kunnen genieten (zodat we ons vrij voelen);

c.
-weer bewust van mobiliteit af kunnen zien (omdat reizen niet nodig is, en niet
omdat het verboden is).
Call to action
Mobiliteit is onderwerp van transitie: van more, quick and dirty naar less physical, healthy en clean.
Wat gaan we daar zelf aan doen? Wat moeten beleidsmakers doen, en hoe kunnen we die
beïnvloeden? Hoe kunnen we beslissers helpen bij het nemen van beleidsbeslissingen in het kader
van gezonde mobiliteit? De toverwoorden zijn:
a.

-DOORDOEN

b.

-DOORPAKKEN

c.

-DOORDENKEN

a.

1.Zelf DOORDOEN: gedragspilots en massa maken

De gezonde reiziger moet centraal komen te staan in mobiliteit. Niet alleen in woord, nu ook in
daad. Of de reiziger nu werkgever is of werknemer, woningbouwcorporatie of bewoner,
publiekstrekker of bezoeker. Deze reizigergerichte benadering is cruciaal bij de eerste stappen in de
mobiliteitstransitie van more, quick en dirty naar less physical, healthy and clean. Daarvoor kent
elke landelijke regio zijn vehikels. In de MRDH-regio heten ze onder meer:
•

-MoVe / KTA 2020/2021

•

-V&R-opgave

•

-Rotterdams Klimaatakkoord

•

-Mobiliteitstransitie Den Haag
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De bijbehorende werkwijze zou zich moeten (gaan) kenmerken door (1) het ophalen van meningen
en behoeftes van de reiziger op het vlak van gezonde mobiliteit, (2) nieuwe en gezonde
mobiliteitsconcepten - samen met de reiziger - op een overzichtelijke schaal uit te proberen, (3)
hiervan - op basis van data en inzichten - te leren wat werkt en wat niet werkt, en (4) successen op
te schalen en failures uit te faseren.
Zodoende maken we van lieverlee massa van nieuwe geslaagde concepten, waar gezondheid in
centraal staat.

•

1.DOORPAKKEN bij beslissers en beleidsmakers: investeren in perspectief

Waar de ‘dagelijkse zetpil van het Zelf DOEN’ helpt bij het gestaag helpen ontstaan van
gedragsverandering, zijn ‘incidentele medicinale injecties’ nodig om tegelijkertijd op korte termijn
impact te genereren. Wiebes roept op tot investeren om uit de crisis te komen en mensen
perspectief te bieden. Hierop moeten beleidsmakers en beslissers doorpakken door dan ook
daadwerkelijk budget beschikbaar te stellen, voor:
•
-het transformeren van woonstraten naar wandelstraten, zodat de 1,5 metersamenleving werkelijk de ruimte kan krijgen die nodig is: open streets, happy streets,
vakantiestraten.
•
-het transformeren van stadsstraten naar fietsstraten, zodat een betere
luchtkwaliteit en fysieke beweging voor mensen de norm wordt op plekken waar veel bezoekers
samenkomen
•
-het transformeren van stedelijke wegen naar ‘parkeerinprikkers’ richting
parkeergarages, waar vandaan OV en gezonde en vernieuwende mobiliteitsconcepten mensen
verder brengen richting hun bestemming in de stad
•
-het transformeren van OV-materieel met besmettingsgevaar naar OV-materieel
met privé-compartimenten, privé-werkcabines en, waarom niet, privé love seats, zoals in het
theater.
•
-het inclusief maken van mobiliteit: oplossingen voor hen die fysiek of mentaal niet
kunnen of willen reizen
Om deze ‘incidentele injecties’ op structurele basis te regelen moeten beleidsvisies worden herzien.
Waar gezondheid, geluk en perspectief voor mensen nu randverschijnselen zijn van investeringen in
mobiliteit ‘ten behoeve van het economisch vestigingsklimaat’ moeten die begrippen de norm
worden om ons uit de crisis te investeren. Het is niet meer dan logisch als beleidsmakers, voor wie
meer en snellere mobiliteit jarenlang de norm is geweest, daarbij plaats maken voor moderne
beleidsmakers die goed zijn voor de nieuwe generaties.
1.
1.Ingesleten mechanismes opnieuw DOORDENKEN: werken, werkvoorwaarden en
werkgevers onder de loep
Voor onze economie is woonwerk-verkeer een belangrijke vorm van mobiliteit (M). Het is de schakel
tussen woon (WO)- en werk (WE)-omgeving. Maar (WO), (M) en (WE) zijn geen keten. Mobiliteit
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wordt separaat van (WO) en (WE) belast door de overheid en beloond door werkgevers. Maar:
mobiliteit wordt automatisch gezonder als deze schakel niet als solitaire bezigheid bezien wordt die
los staat van (WO) en (WE). Daarom loont het de moeite deze drie-eenheid onder de loep te nemen.
Thuiswerken schuift de drie schakels ineen. Er is geen (M) meer nodig, tenzij we de digitale snelweg
ook als mobiliteit gaan beschouwen. (WO) = (WE). Dat lijkt efficiënt, maar thuis zijn (WO) brengt ook
praktische bezwaren of afleidingen met zich mee (partners, kinderen). Bovendien heeft de baas
(WE) de secundaire arbeidsvoorwaarden voor thuiswerken niet op orde. De digitale snelweg hapert
nog hier en daar. Al leert de afgelopen periode dat de obstakels zo groot niet zijn, en dat video calls
vele reguliere overleggen, waar altijd fysieke mobiliteit voor nodig leek, kunnen blijven vervangen.
Bij gebruik van de eigen privé-auto voor woonwerk-verkeer geldt: (WO) = (M): nog even in de eigen
omgeving (WO) voor de poort naar de werklocatie (WE) in zicht komt.
Werken in de trein of in het autonoom rijdende busje levert (WE) = (M) op. Maar nog lang niet
overal wordt werktijd in de trein erkend als werktijd.
We noemen het dagelijkse pendelen woon-werk-verkeer. Maar er is alleen een semantische
verbinding tussen de drie onderdelen van dat woord. Om de meeste mensen daadwerkelijk gezonde
mobiliteitsconcepten te laten gebruiken wordt het zaak om niet langer op de drie schakels van de
reis afzonderlijk beleid te voeren, maar deze integraal te voorzien van regels, belastingen,
uitdagingen, gamification, mogelijkheden, tarieven, beloningen, etc. Dan wordt het meteen ook
mogelijk om gezonde mobiliteit te stimuleren of te belonen.
Als we bijvoorbeeld vinden dat onderdeel van gezonde mobiliteit is dat voor gezondheidswerkers
ongehinderde mobiliteit noodzakelijk is voor het bereiken van zorginstellingen, dan moet hiertoe:
1.

-de CAO uit uitsluitend het werk(WE)-domein;

2.

-de kilometerheffing uit uitsluitend het mobiliteits(M)-domein;

3.

-de parkeervergunning bij huis uit uitsluitend het woon(WO)-domein.

Voorbeeld
We zouden het mogelijk kunnen maken dat de gezondheidswerker in een cruciaal beroep (a) op het
woonadres (WO) géén parkeervergunning nodig heeft, (b) onderweg (M) géén kilometerheffing
hoeft te betalen, en (c) op het werk aangekomen (WE) bij de deur kan parkeren als hij of zij om 18
uur in het ziekenhuis op de corona-afdeling aan zijn of haar shift moet beginnen om mensen te
redden.
Beleidsmakers en werkgevers zouden ruimte moeten maken om op deze manier gezonde mobiliteit
(en tegelijkertijd efficiëntere mobiliteit) te belonen en als norm neer te gaan zetten in het beleid.
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