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E-CITY
DE SYNERGIE TUSSEN ELEKTRISCHE MOBILITEIT 

EN RUIMTELIJK ORDENING

De leefkwaliteit van onze steden staat onder 
druk. De toegenomen mobiliteit heeft een groot 
effect op onze gezondheid. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt 
op haar site (www.rivm.nl) dat in Nederland 
jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen 
tot (12!) maanden korter leven door kortdurende 
blootstelling aan hoge concentraties 
fijnstof. Ongeveer een derde van de totale 
hoeveelheid fijnstof in de lucht is afkomstig 
van gemotoriseerd verkeer, aldus het RIVM. 
Dat verkeer een belangrijke rol speelt in het 
schoner en leefbaarder maken van onze steden 
is daardoor evident. 

Hoewel er mondiaal meerdere technieken 
worden ontwikkeld om onszelf en onze spullen 
op een schonere manier te verplaatsen, zet de 
Nederlandse overheid vooral in op elektrisch 
rijden. Elektrisch rijden biedt vele voordelen. 
Zo vermindert het de CO2-uitstoot, verbetert 
het de luchtkwaliteit, gaat het geluidsoverlast 
tegen en zijn we minder afhankelijk van fossiele 
brandstoffen. In 2020 moeten er 200.000 
elektrische auto’s in Nederland rondrijden, in 
2025 1 miljoen! Tenminste, dat is het streven 
van de Rijksoverheid. Nu, in 2014, zijn dat er 
ruim 30.000, zo is te lezen op de site van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.
rvo.nl). Er moet dus nog een flinke inhaalslag 
worden gemaakt om deze doelstelling te halen. 

De effecten van elektrisch rijden zijn het meest 
merkbaar in de steden. Zowel de positieve als 
negatieve effecten. Want negatieve effecten zijn 
er ook. Het openbaar gebied wordt overstelpt 
met oplaadpalen en als rolstoelgebruiker raak 

je verward in de vele losliggende kabels over 
het trottoir. Bovendien is voortdurend discussie 
over het aantal benodigde oplaadpalen, de 
locatie ervan en de claim die deze specifieke 
parkeerplaatsen leggen op het reguliere 
parkeersysteem. Veel steden moeten nog 
een goede modus vinden om met elektrische 
mobiliteit om te gaan. Zeker als er de komende 
6 jaar nog 170.000 elektrische auto’s in 
Nederland bij komen!

Vanuit de ruimtelijke planning is weinig aandacht 
voor de effecten, impact en de kansen van 
schone mobiliteit op de ruimtelijke ordening. 
De kansen zijn echter vele malen groter 
dan alleen het goed implementeren van de 
noodzakelijke voorzieningen. Een veranderende 
mobiliteitsstructuur heeft invloed op de totale 
inrichting van de stad. Het biedt kansen om 
grote stedelijke verkeersaders opnieuw te 
dimensioneren, parkeerproblematiek aan te 
pakken en de leefkwaliteit van de totale stad 
te vergroten. De koppeling van verschillende 
vervoersmodaliteiten biedt kansen voor een 
stedelijke reorganisatie. Net als de concentratie 
en menging van functies en energieopwekking 
waardoor er een nieuwe programmatische 
dynamiek ontstaat. 

De studie ‘E-City’ inspireert planners en politici 
tot het implementeren van elektrisch vervoer. De 
ideologie van schoon vervoer wordt stapsgewijs 
uitgewerkt naar een concreet plan van aanpak 
voor de ontwikkeling van de schone stad. Drie 
scenario’s tonen de (ruimtelijke) kansen aan 
de hand van drie verschillende perspectieven: 
de stadsbewoners, het centrum van de stad 
en de stedelijke agglomeratie als geheel. De 
kansen die ontstaan door een samensmelting 
van energie, ruimte en mobiliteit worden ingezet 
om ook de minder ideologische burgers te 
stimuleren afstand te doen van hun traditionele 
vervoersmiddelen. Want alleen met een 
grootschalige overstap op schoon vervoer wordt 
de Europese doelstellingen gehaald en wordt de 
leefbaarheid van onze steden fors verbeterd!

LEESWIJZER
De ruimtelijke studie naar ‘De synergie tussen 
elektrische mobiliteit en ruimtelijke ordening’ 
wordt ingeleid door een samenvattende 
essay van journalist Tijs van den Boomen. 
In dit essay worden de drie ruimtelijke 
scenario’s geïntroduceerd en in een breder 
maatschappelijk perspectief geplaatst. In het 
volgende hoofdstuk worden de ruimtelijke 
consequenties van de scenario’s verder 
beschreven en gevisualiseerd. 



ESSAY
TIJS VAN DEN BOOMEN
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Het heeft iets intiems, zo’n vlotte man in pak 
die net zijn Car2Go bij een oplaadpunt heeft 
geparkeerd en de achterklep opent om de 
gele spiraalsnoer tevoorschijn te halen. Aan 
de manier waarop hij het snoer met gespitste 
vingers vastpakt, zie je dat hij bang is zijn 
handen vuil te maken. Hij houdt een pasje 
voor de oplader, wurmt de ene stekker opzij in 
de auto en de andere in de oplaadpaal. Snel 
checkt hij of alles er goed in zit en pas dan 
haalt hij opgelucht adem. Een beetje zoals een 
hondenbezitter die de drol van zijn viervoeter 
heeft opgeraapt en een prullenbak heeft 
gevonden om het plastic zakje discreet weg te 
gooien. Zo, de vernedering is voorbij, hij is weer 
een man van de wereld.
De oplaadpaal is de plek waar Car2Go voor een 
kort moment onderdeel wordt van de laag-bij-
de-grondse fysieke wereld. Alles gaat digitaal 
bij deze huurauto’s, van het afsluiten van het 
contract tot het lokaliseren van een vrije auto, 
van het openen van de deur tot het bijhouden 
van het aantal gereden minuten en de betaling 
van de rekening. Als de accu nog vol genoeg 
zit, dan mag je de auto op elke willekeurige 
parkeerplek achterlaten en nonchalant weglopen, 

DE ZESDUIZEND LAADPALEN DIE NEDERLAND INMIDDELS 

TELT, LATEN ZIEN DAT DE ELEKTRISCHE AUTO DE STAD OOK 

IN RUIMTELIJKE ZIN VERANDERT. MAAR DE INVLOED VAN 

ELEKTRISCHE MOBILITEIT GAAT VEEL VERDER: WE STAAN AAN 

DE VOORAVOND VAN EEN STAD WAARIN RUIMTE, MOBILITEIT EN 

ENERGIE VERSTRENGELD ZIJN.

DE STAD WORDT ELEKTRISCH

want de rekening wordt volledig automatisch 
betaald. Maar als de accu onder de twintig 
procent zakt, moet je naar zo’n paal en wordt het 
wrijvingsloze reclamefilmpje even verstoord.
Natuurlijk, ook de bezitter van een gewone 
auto moet tanken, maar het verschil is dat zo’n 
auto sowieso ‘vies’ is en bovendien ga je voor 
brandstof naar een speciaal ontworpen terrein: 
het tankstation. Daar sta je met gelijkgestemde 
zondaars de gulzige verbrandingsmotor te 
voeren – het heeft iets van een afwerkplaats. Bij 
een elektrische auto is het contrast tussen rijden 
en tanken niet alleen groter, je moet het ook nog 
eens en plein public doen.

Een gebruiksvriendelijke oplaadstructuur is 
volgens TNO, samen met een vergroting van 
de actieradius, cruciaal voor de ‘uitrol’ van de 
elektrische auto’s. Begin 2014 stonden er in 
Nederland bijna zesduizend publieke en semi-
publieke palen, dat is een gemiddelde van een 
paal op elke vijf elektrische auto’s die rondrijden. 
Als er in 2025 volgens plan een miljoen 
elektrische auto’s zijn, zou je dus 200 duizend 
oplaadpalen nodig hebben. 
Gemeentes zitten met de handen in het haar 
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waar die hinderlijk obstakels te plaatsten. Dat 
was voor Agentschap NL een belangrijke reden 
om de studie E-mobility in urban development 
van Okra Landschapsarchitecten te subsidiëren. 
En ook de gemeentes Utrecht en Rotterdam 
zeiden graag ja op het verzoek om een 
testlocatie aan te dragen.

NIEUWE MOBILITEIT
Natuurlijk gaat de studie van Okra niet echt 
over oplaadpalen, of beter gezegd: dat is 
slechts het meest in het oog springende 
vraagstuk dat de elektrische auto met zich 
meebrengt. Een discrete oplaadstoeprand met 
geïntegreerde snoer en stekker zou al een 
flinke verbetering betekenen, of een parkeervak 
met inductiespoelen die de auto, net als een 
elektrische tandenborstel, zonder stroom 
opladen. De nieuwe, lichtere paal die Netbeheer 
Nederland afgelopen februari introduceerde is in 
ieder geval alvast een stap in de goede richting.
De opgave is dan ook veel breder: wat zijn de 
ruimtelijke consequenties van de opkomst van 
elektrische auto’s? Of nog verder uitzoomend: 
wat betekent elektrische mobiliteit voor de 
stad? Want het gaat natuurlijk net zo goed om 
elektrische fietsen, boten, kabelbanen, trottoirs 
en openbaar-vervoersystemen. 

Dat de manier waarop we ons verplaatsen een 
enorme invloed heeft op hoe we werken en 
wonen, en dus op hoe onze steden eruitzien, 
is zonneklaar. Het waren de trekschuiten die 
ervoor zorgden dat Holland in de zeventiende 
eeuw kon uitgroeien tot het meest verstedelijkte 
gebied van de wereld. Het was de trein die eind 
negentiende eeuw zorgde voor de opkomst 
van de tuinsteden en de auto die na de 
Tweede Wereldoorlog de urban sprawl in gang 
zette – waaraan Nederland met de gebundelde 
deconcentratie een eigen draai gaf.
Maar maakt het wel wat uit of die auto 
op stroom rijdt in plaats van op fossiele 
brandstoffen? De energiebron lijkt een detail 

voor de organisatie van de steden, maar dat 
is het bij nader inzien niet. In de eerste plaats 
omdat elektrische auto’s schoon zijn – tenminste 
op de plek waar ze rijden, de opwekking van 
stroom en de productie van auto’s en vooral 
accu’s blijven voorlopig een vervuilende factor. 
Op het moment dat auto’s niet langer rijdende 
schoorstenen zijn, dan kunnen wegen weer een 
deel van de stad worden in plaats van giftige 
canyons waar je zover mogelijk vandaan moet 
blijven en waarlangs zeker geen woningen 
mogen worden gebouwd.
Misschien nog wel belangrijker is het feit dat de 
energie die nodig is om de auto te laten rijden 
decentraal kan worden opgewekt: benzine kun 
je niet zelf maken, elektriciteit wel – een flink 
zonnepaneel op het dak en je bent in business. 
En dus maakt elektrische mobiliteit de weg vrij 
om energie en mobiliteit veel directer aan elkaar 
te koppelen en daarmee tot een fundamenteel 
andere inrichting van steden. 
Tot nu toe wordt een stad, of eigenlijk 
een stedelijk systeem, gevormd door de 
wisselwerking van twee krachten: mobiliteit 
en ruimte. Dat wil overigens niet zeggen dat 
verkeerskundigen en ruimtelijke ontwerpers 
nauw samenwerken, integendeel, vaak lijkt het 
eerder of ze elkaar dwars proberen te zitten, 
maar dat doet aan de verwevenheid van hun 
disciplines niets af. De komst van elektrische 
mobiliteit voegt daar een derde element aan toe: 
energie.
Als het al zo ingewikkeld is om ruimte en 
mobiliteit met elkaar te verzoenen, dan lijkt het 
een hels karwei om ook energie nog daarmee 
te vervlechten. Maar misschien is het wel 
omgekeerd en kan energie juist de katalysator 
zijn die de versmelting van ruimte en mobiliteit 
aanjaagt. De opkomst van de elektrische 
mobiliteit staat namelijk niet op zichzelf, ze 
is nauw verweven met de ontwikkeling van de 
stad. Het is namelijk niet zo gek om Car2Go te 
beschouwen als de commerciële erfopvolger van 
de witkar van de provo’s.

Het is bijna niet meer voorstelbaar hoe sterk 
steden vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 
verpauperden: bedrijven en bewoners trokken 
massaal weg. Wonen deed je voortaan in een 
groeikern, werken op een bedrijventerrein en 
de auto zorgde voor de pendel tussen die 
twee plekken. Midden jaren tachtig was het 
dieptepunt bereikt, Amsterdam had toen 
bijvoorbeeld nog maar 680 duizend inwoners, 
minder dan aan het begin van de twintigste 
eeuw.
En toen kwam, aanvankelijk nog bijna ongemerkt, 
de omslag. Niet bedrijven waren daarbij leidend, 
maar hoogopgeleiden die de voorkeur geven 
aan een gemengde, levendige omgeving. En het 
werken volgt het wonen: bedrijven vestigen zich 
op de plekken waar de werknemers en de zzp’ers 
wonen die ze nodig hebben. De stedelijke revival 
versterkt zichzelf, want in een diensteneconomie 
worden mensen productiever naarmate ze 
dichter bij elkaar wonen en werken. De steden 
blijven dan ook groeien, zo heeft Amsterdam 
inmiddels 800 duizend inwoners en elk jaar 
komen er tienduizend bij. 
De tijd van de grote administratieve 
fabrieken, waar mensen van negen tot vijf 
op een vaste plek zitten, is voorbij. Werken, 
wonen en recreëren vloeien in elkaar over. 
Kantoren op snelweglocaties kampen dan 
ook met grote leegstand, terwijl ze bij stations 
steeds populairder worden. Een gemengde 
woonomgeving met winkels, cafés en flexibele 
werkplekken op loop- en fietsafstand klinkt 
kleinschalig, maar tegelijk is er sprake van 
opschaling: we leven in een netwerkstructuur, 
waarbij knopen over grote afstanden met elkaar 
verbonden zijn. Een kantoor bij Amsterdam CS 
ligt met de HSL vlak bij Rotterdam CS, maar ook 
bij London Sint Pancras. Met wifi kun je in de 
trein bovendien werken of gamen, dus misschien 
is de reistijd eigenlijk wel nul.
Bereikbaarheid bepaalt welke plekken in de 
stad het goed doen en welke slecht: het gaat 
niet alleen om snelheid, maar ook om het werk, 

de winkels en voorzieningen die je daarmee 
kunt bereiken. En hoe je daar kunt komen met 
verschillende vervoermiddelen, waarvan de auto 
er slechts één is en bovendien één die aan 
populariteit inboet. 

Langzaam kickt de stad af van haar eenzijdige 
gerichtheid op de auto – de Utrechtse 
Catharijnesingel die in de jaren zestig is 
gedempt voor de aanleg van een stadssnelweg 
wordt weer open gegraven –, en tegelijk keren 
steeds meer jonge stedelingen de auto de rug 
toe. Het bezit van een auto is duur, lastig en 
achter het stuur kun je niet eens online zijn. 
‘Bezit van’ maakt plaats voor ‘toegang tot’ – 
waarom er zelf een kopen als je hem ook af en 
toe kunt huren of delen? 
De automobielindustrie ziet de tekenen 
aan de wand. Zo verkondigt Bill Ford, de 
achterkleinzoon en opvolger van de grondlegger 
van de massaproductie van auto’s, dat de auto 
niet langer centraal moet staan, maar een 
samenhangend systeem waarin lopen, fietsen, 
particuliere auto’s, deelauto’s en openbaar 
vervoer elkaar aanvullen. Dat is wat je noemt nog 
eens een onverdachte bron.
Hoewel je ook ouderwetse brandstofauto’s een 
plaats kunt geven in zo’n mobiliteitssysteem, 
is dat met elektrische auto’s een stuk 
gemakkelijker. Op afroep rijdt een zelfsturende 
auto voor, en na je op het gewenste adres te 
hebben gebracht, rijdt hij weer netjes zelf terug 
naar een ondergrondse, ongeventileerde garage 
om daar, na inschatting van de vervoersvraag 
voor de rest van de middag, te wachten 
met opladen tot de stroom goedkoop is. 
Elektromotoren slijten bovendien nauwelijks, dus 
je kunt ze in een nieuwe carrosserie zetten en de 
auto is weer up-to-date. 
Gegevensuitwisseling zal de benutting van 
wegen, auto’s, garages, oplaadfaciliteiten en 
stroomcapaciteit spectaculair vergroten. Accu’s 
kunnen bovendien een grote rol spelen bij 
een van de belangrijkste problemen van de 
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decentrale opwekking van stroom, namelijk 
de opslag. Stroom kun je anders dan benzine 
namelijk niet gemakkelijk op voorraad houden 
en de zon schijnt niet precies op die momenten 
dat wij behoefte hebben aan energie, en 
ook de wind hebben we voorlopig nog niet 
onder controle. Elektriciteit moet dus worden 
opgeslagen en accu’s van geparkeerde auto’s 
– een auto staat gemiddeld 95 procent van de 
tijd stil – kunnen daarvoor heel goed gebruikt 
worden. Kema heeft al succesvolle experimenten 
gedaan met buurtbuffers bestaande uit een 
combinatie van autoaccu’s en vliegwielen. 
Stilstaande auto’s zijn dan ineens geen 
kostenpost meer, maar een productiefactor.
Belangrijke voorwaarde is een smart 
grid, een slim elektriciteitsnet, waarmee 
verbruik en productie van stroom op elkaar 
worden afgestemd. Dat vereist geen nieuw 
elektriciteitsleidingen, maar slimme meters 
die vraag en aanbod voorspellen om op 
basis daarvan steeds opnieuw actuele prijzen 
vast te stellen. De automobilist kan overdag 
consument zijn en ’s nachts producent. (Kunnen 
we overigens afspreken dat vreselijke woord 
prosument daarvoor niet te gebruiken?) 

Aan fossiele brandstoffen kleven, om het 
voorzichtig uit te drukken, een paar hardnekkige 
problemen, zoals klimaatverandering, 
milieuvervuiling en geopolitieke afhankelijkheid. 
Daarbij komt nog dat ze onherroepelijk opraken, 
bij het huidige energieverbruik reikt de voorraad 
nog 118 jaar. De komst van schaliegas, waarvan 
de winning overigens veel energie kost, betekent 
op zijn best uitstel van executie.
Omschakelen op vernieuwbare energiebronnen 
is dus noodzakelijk en daarbij zal elektriciteit 
een grote rol spelen – hetzij direct opgewekt 
met zonne,- wind- of waterenergie, hetzij als 
secundaire drager voor de opslag en distributie 
van de energie. Elektrische mobiliteit staat dus 
niet op zichzelf, het is onderdeel van het veel 

bredere proces van de overgang naar duurzame 
energie en het klimaatneutraal maken van onze 
steden.
Begin 2014 reden er in Nederland 30 duizend 
elektrische auto’s rond, dat is vijftig procent 
meer dan een jaar eerder en zelfs honderd 
procent meer dan twee jaar geleden. Dat 
zijn klinkende cijfers. Maar met een minder 
optimistische bril zie je dat elektrische auto’s 
nog altijd maar 0,4 procent van het wagenpark 
uitmaken. En wat gebeurt er met de groeicijfers 
wanneer early adaptors als milieuactivisten 
en liefhebbers van gadgets er allemaal een 
hebben?
De roep om een masterplan is verleidelijk: 
zet van bovenaf de grote lijnen uit, trek de 
geldbuidel en dan komt het wel goed met de 
elektrische mobiliteit en klimaatneutrale steden. 
Maar niet alleen ontbreekt daarvoor het geld, 
niemand weet precies hoe de techniek zich 
zal ontwikkelen en hoe mensen daarop zullen 
reageren. Er zit niets anders op dan elektrische 
mobiliteit, om met Ruud Lubbers te spreken, 
‘werkende weg’ te ontwikkelen, in een tango van 
bottom-up en top-down.
Door het aantrekkelijk te maken om zelf energie 
op te wekken en ter beschikking te stellen, groeit 
er langzaam een ecosysteem voor elektrische 
mobiliteit. Elk extra zonnepaneel om stroom 
op te wekken en elk nieuw oplaadpunt om die 
stroom vervolgens te delen, draagt bij aan het 
benodigde netwerk en verlaagt de drempel om 
over te stappen op elektrische vervoermiddelen. 
Essentieel voor de groei van zo’n netwerk 
is dat mensen grip hebben op de energie 
die ze zelf opwekken en gebruiken. Volgens 
TNO is energietransitie zonder betrokken en 
gemotiveerde burgers gedoemd te mislukken. 
‘Ruimte bieden aan de energieke samenleving’, 
noemt het onderzoeksinstituut dat. Maar hoe 
zou dat er concreet uit kunnen zien? Een poging 
in drie stappen.

SCENARIO: E-STREET

Nergens kun je concreter en begrijpelijker 
gestalte geven aan de verknoping van de trits 
ruimte, mobiliteit en energie dan op wijkniveau. 
De wijk is niet alleen een kader dat mensen 
kunnen bevatten, het is ook in energietermen 
een logisch schaalniveau omdat het zich bevindt 
tussen het hoogspanningsnetwerk voor transport 
en het laagspanningsnet dat de stroom aan 
huis bezorgt. Als het lukt om het verbruik en de 
opwekking van energie op dit niveau in balans te 
krijgen, dan kan de kostbare uitbreiding van het 
hoogspanningsnet achterwege blijven.
Neem de Rotterdamse wijk Carnisse, een 
arme wijk op Zuid met zesduizend woningen 
uit de jaren vijftig, waarvan bijna de helft 
koopwoningen. Het nationale Energieakkoord 
biedt huiseigenaren niet alleen de mogelijkheid 
goedkoop geld te lenen voor de isolatie van 
hun huizen, maar stimuleert tevens collectieve 
acties als de aanleg van zonnepanelen via het 
programma Gebieden Energieneutraal (GEN). 
Corporaties zouden particuliere eigenaren 
mee kunnen nemen in een gezamenlijke 
energierenovatie van de wijk. De kosten van 
een compleet energiepakket zijn bij een 
bloksgewijze aanpak immers wezenlijk lager dan 
bij individuele investeringen.
Laat bewoners vervolgens zelf beslissen hoe 
ze profiteren van hun zonnepanelen: in geld 
door stroom terug te leveren aan het net, of 
in energie door hun eigen stroom te tanken. 
Gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische 
auto’s kunnen een bonus zijn voor de bezitters 
van elektrische auto’s, alhoewel de ‘verbanning’ 
van de brandstofauto’s naar bijvoorbeeld 
de parkeerplaatsen van het aanpalende 
winkelcentrum Zuidplein, die ’s avonds toch 
leeg staan, kwaad bloed zou kunnen zetten 
in een wijk als Carnisse. Ook hier bepaalt het 
samenspel van bottom-up en top-down de 
lengte van de polsstok.

Het lokale energienetwerk zou vervolgens uit te 
breiden zijn met zonnepanelen op het dak van 
evenementenhal Ahoy, eveneens om de hoek, 
en het gebruik van de restwarmte van Zuidplein. 
Dit winkelcentrum is tevens een geschikte 
locatie voor snellaadstations, die je tegen 
gereduceerd tarief zou kunnen laten gebruiken 
voor buurtbewoners.
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SCENARIO: E-HUB

Een stap verder, zowel ruimtelijk als in de 
tijd, is transformatie op stedelijk niveau. 
De sleutel daarvoor ligt bij de bestaande 
multimodale knooppunten, de plekken die met 
verschillende vervoersmiddelen bereikbaar 
zijn. Verkeerskundigen zien deze knooppunten 
vooral als overstappunten – of eigenlijk als 
punten om ‘mensen uit de auto te halen’ – maar 
overstappen is niet het wezenlijke kenmerk, 
het gaat er om dat je er op allerlei manieren 
kunt komen, per auto, trein, fiets, tram, te 
voet. En vooral: dat je er ook wilt komen. Niet 
alleen om over te stappen, maar ook vanwege 
de kwaliteiten en functies op en rond het 
knooppunt zelf. Treinstations zijn de bekendste 
voorbeelden, maar ook het reeds genoemde 
Zuidplein is er een.
Een knooppunt, ook wel hub genoemd, is 
dus meer dan een infrastructureel punt: ook 
de omgeving hoort erbij. Het is de schakel 
tussen mobiliteit en ruimte: in verkeerskundige 
zin is het een knoop in een netwerk, in 
stedenbouwkundige zin is het een betekenisvolle 
plek. Juist deze gebiedsbenadering leent zich 
goed om daaraan een derde element, namelijk 
energie, toe te voegen. Voluit zou het dan een 
multimodaal energieknooppunt moeten gaan 
heten, dan is e-hub wel zo praktisch.
Een e-hub is, sterker nog dan een gewoon 
multimodale knoop, een gebied. 

De gebouwen en functies zijn hier zoveel 
mogelijk in balans: via het smart grid geven 
ze energie door die elders in het gebied wordt 
gebruikt of opgeslagen, ze profiteren van elkaars 
afvalstromen en restproducten als warmte 
of juist kou, ze benutten elkaars ruimte en 
capaciteit, bijvoorbeeld door pieken en dalen 
slim op elkaar af stemmen. 
Mobiliteit wordt beperkt door een slimme 
menging van functies, hoge dichtheid en een 
fijnmazige structuur. Een combinatie van winkels, 
kantoren, scholen, cafés, restaurants en parken 
zorgt dat mensen op die plek verschillende 
activiteiten kunnen combineren. Een keur 
aan transportmiddelen staat de bewoners 
en gebruikers van de e-hub ter beschikking, 
waaronder uiteraard elektrische fietsen en dito 
auto’s, zowel in eigendom als op huurbasis.
Een ring van een e-hubs maakt het mogelijk 
brandstofauto’s geheel uit het centrum te weren. 
Elektrische auto’s blijven gewoon welkom en 
hebben daarmee dus nog een extra voordeel 
boven vervuilende auto’s die aan de rand achter 
moeten blijven, waarna de bestuurder te voet, 
met het ov of per e-bike of e-car de stad in 
kan. Als je door je oogharen naar de Utrechtse 
binnenstad kijkt, zie je de potentiële e-hubs 
vanzelf liggen. Van het noorden van de stad 
met de klok mee zijn dat de stations Zuilen, 
Overvecht, Maliebaan, Vaartsche Rijn (dat in 
2015 klaar is) en natuurlijk Centraal zelf, de 
grootste e-hub, met de Jaarbeurs en Hoog 
Catharijne als natuurlijke partners. Het net 
geopende station Leidsche Rijn heeft dankzij de 
ligging direct aan de snelweg de potentie om uit 
te groeien tot de nummer twee van de stad.

SCENARIO: E-CITY

Als het merendeel van de auto’s eenmaal 
elektrisch is, kan de derde en laatste stap 
worden gezet: de volledige elektrificatie van 
steden. Dan wordt het rendabel om wegen van 
stroken te voorzien met inductiespoelen, die 
de auto’s die eroverheen rijden automatisch 
opladen. Auto’s worden dan leveranciers 
van energie, in plaats van alleen passieve 
opslagcapaciteit of, nog ouderwetser, 
energieslurpers. Parkeergarages worden 
power houses, waar de stroom van de auto’s 
wordt opgeslagen en afgetapt. Mogelijk gaan 
winkelcentra klanten betalen om met hun auto 
naar hen toe te komen, of gaan klanten met 
energie voor hun boodschappen betalen. Dat 
klinkt misschien absurd, maar nu al is parkeren 
voor bedrijven als Ahoy en Schiphol een 
cashcow.
Het delen van auto’s neemt een hoge vlucht: 
waarom er een bezitten als ze overal klaar staan? 
De elektrische auto wordt een soort individueel 
openbaar vervoer waarin je rustig kunt bellen, 
lezen, werken en gamen. Dat betekent dat 
het aantal auto’s flink zal afnemen en dat 
parkeergarages die niet gunstig liggen om als 
energiecentrale te gebruiken, een andere functie 
kunnen krijgen, bijvoorbeeld als kas.
In een elektrische stad kan er veel dichter langs 
de weg worden gebouwd: e-cars maken minder 
herrie dan gewone auto’s, maar belangrijker is 
dat ze geen fijnstof, stikstofoxiden en andere 
gifstoffen uitstoten. De grote invalswegen 
kunnen levendige stadsstraten worden, en 
de snelweg met haar panorama van steeds 
wisselend stromen wordt misschien wel een 
populaire woonlocatie – een kwaliteit die we bij 
rivieren nu al op waarde weten te schatten.
Sinds 2006 schommelt het aantal kilometers 
dat we per jaar afleggen rond de 184 miljard, 
de groei van de jaren tachtig en negentig is 
verdwenen. 

Tijs van den Boomen is journalist. In 2012 scheef hij met 
toenmalig Rijksadviseur voor de Infrastructuur Ton Venhoeven 
het boek De mobiele stad.

Het is de vraag of dat zo blijft: e-hubs zouden 
kunnen leiden tot meer mobiliteit en zelfs 
tot hypermobiliteit, zeker als je voor rijden 
beloond zou gaan worden. Een bedreiging 
voor kleinschalige, gemengde omgevingen 
is dat niet: dankzij de grotere actieradius van 
elektrische fietsen kunnen die binnenstedelijke 
gebieden zelfs uitdijen. Die opschaling zal 
ook voor regionale netwerken gelden: steeds 
grotere gebieden raken door elektrische auto’s 
en ov-systemen met elkaar verknoopt. En dat 
is volgens ruimtelijk economen juist goed: de 
agglomeratievoordelen zullen de welvaart sterk 
doen stijgen. 

Zo’n toekomstvisioen klinkt mooi en aardig, maar 
wat gebeurt er als een geheel nieuwe manier 
wordt gevonden om energie op te wekken en 
elektriciteit een doodlopende weg blijkt? Zitten 
we dan opgescheept met een kerkhof aan foute 
investeringen, ontwrichte steden en geruïneerde 
landschappen? Nee, integendeel zelfs.
De laadpalen en elektrische auto’s kunnen we 
op dat moment natuurlijk weggooien, maar 
of hij nu op waterstof of kernfusie gaat lopen, 
de vervuilende auto zal sowieso verdwijnen en 
daarmee ook de barrièrewerking van wegen. 
En energie zal, ongeacht de drager, een 
integraal bestanddeel van onze steden moeten 
worden, want alleen met slimme koppelingen 
is duurzame ontwikkeling mogelijk. En niet in 
de laatste plaats: de versmelting van ruimte 
en mobiliteit is ook los van technologische 
ontwikkelingen op energiegebied dringend 
gewenst. Elke stap die we nu zetten om hubs 
te versterken, draagt bij aan levendigere, 
duurzamere en productievere steden.



RUIMTELIJKE 

CONSEQUENTIES 

E-MOBILITY
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RUIMTELIJKE CONSEQUENTIES

Aan de hand van drie scenario’s worden 
toekomsthypotheses naast elkaar gezet op 
basis van de in het essay genoemde aannames 
en trends. De scenario’s laten zien tot welk 
toekomstbeeld de trends op het gebied van 
mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en energie 
kunnen leiden. 

De steden Rotterdam en Utrecht participeren 
in het onderzoek middels het leveren van 
een case-studie locatie. Voor Rotterdam is 
gekeken naar de kansen van schone mobiliteit 
voor het gebied rondom Ahoy; Zuidplein en 
de woonwijk Carnisse. Deze woonwijk met veel 
portiekwoningen uit de jaren 40 en 50 staat 
voor een grootschalige herstructuringsopgave. 
In Utrecht is het Cartesiusterrein vlak bij station 
Zuilen als case-studie locatie aangedragen. 
Er is onderzocht of schone mobiliteit kansen 
biedt om dit zeer gunstig gelegen stadsdeel tot 
een gemengde wijk met wonen en bedrijven te 
ontwikkelen.

Vanuit verschillende disciplines 
is gekeken naar de ruimtelijke 
effecten van elektrische 
mobiliteit. Een expertteam 
bestaande uit Jaco Quist, Joost 
Schrijnen, Pieter Tordoir, Leo 
Versteijlen, Martijn de Waal en 
Minze Walvius hebben tijdens het 
onderzoek input gegeven vanuit 
hun eigen kennis en ervaring. 

Een belangrijk uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van een 
E-city is de onderlinge relatie 
tussen ruimte, energie en 
mobiliteit. Deze thema’s vormen 
de basis voor de drie scenario’s. 
De scenario’s verbeelden 
ontwikkelingsstappen van minder 
tot een vergaande E-city.

Het doel van deze ruimtelijke verkenning is het in kaart brengen welke kansen 

schone mobiliteit biedt voor de ruimtelijke ordening. Daarbij gaan we opzoek 

naar potentiële coalities om tot een bredere implementatie van schone mobiliteit 

te komen en onderzoeken we wat de effecten daarvan zijn op stads- wijk 

en straatniveau. Wanneer we nadenken over een ruimtelijke strategie voor 

e-mobiliteit is dit volgens ons niet los te zien van het klimaat-neutraal maken van 

onze steden. Nadenken over mobiliteit in combinatie met ruimtelijke ontwikkeling 

en energie biedt kansen om de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt 

het hoofd te bieden.

E-street
Het eerste scenario richt zich op de mentale 
verandering onder consumenten die nodig is 
om het elektrisch rijden (e-auto’s, e-scooters 
en e-bikes) de pioniersfase te doen ontstijgen. 
Stedelingen krijgen meer controle over hun 
persoonlijke energiehuishouding waardoor 
de overstap naar elektrische mobiliteit 
vanzelfsprekend wordt. 

E-hub
Scenario twee schetst de situatie waarbij 
binnensteden alleen nog maar toegankelijk zijn 
voor schone vervoersvormen. Er ontstaat een 
hybride model dat zich baseert op collectieve 
mobiliteitsystemen, leef- en werkomgevingen. Er 
ontstaan e-hubs; multi-modale knopen met een 
collectieve energievoorziening op lokaal niveau.

E-city
Het derde scenario beschrijft een wereld waarin 
steden volledig energie neutraal zijn wat leidt tot 
een volledig nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.Belangrijke quotes uit de expertteam bijeenkomsten. 

“Wat je ziet is 
dat de jonge generatie 

meer van gebruik dan van 
bezit is. Dat lijkt een tendens 
die groter wordt. Elektrische 

mobiliteit maakt dat mogelijk 
omdat de afschrijving zoals bij 

brandstofauto’s niet geldt               
bij elektrische auto’s.”

Minze Walvius                
Advier

“Het slijtage proces 
van een e-auto is veel 
trager. Je vervangt de 

accu en je gaat weer verder.         
De bussinesscase is heel 

anders.”
Minze Walvius           

Advier

“We zitten 
nu in de opwaartse 

gang van de ict. Daar zitten 
we al zo’n 30 jaar in. De vraag is 

wat de volgende technologie is die een 
grote invloed heeft op de maatschappij. 

Dan wordt al gauw over nano gepraat. Maar 
niet per se over elektrische mobiliteit omdat 
het heel sterk gekoppeld is aan bestaande 

functies die door de nieuwe techniek 
opgenomen worden. Elektrische mobiliteit 
is dus een substitutie van de bestaande 
auto. Dat maakt het acceptatieprocess 

gemakkelijker.”

Jaco Quist

TU Delft

“Of je die auto nu 
uitleent of niet, de uitstraling 
van het aantal mensen die 

Tesla rijdt is enorm belangrijk voor 
het imago van het elektrisch rijden 
in Nederland. Dat soort voorlopers                             

heb je nodig om acceptatie              
te krijgen.”

Jaco Quist

TU Delft

“Op het ogenblik 
zitten veel steden met 

het probleem dat ze sterven 
van de visies en ambities, maar het 

ontbreekt aan een coherente strategie 
waar je met z’n allen naar toe moet 

werken. Scherpe keuzes is heel erg van nu. 
Visie op de toekomst hoort bij het maken 

van strategische keuzes. Laat staan bij een 
onderwerp als e-mobiliteit. Ik heb nog nooit 
iets met e-mobilty te maken gehad, het is 

gewoon geen issue als het gaat om de 
toekomst van de stad.”

Leo Versteijlen - Site Urban 
Development

“Steden komen 
steeds meer in een grote 

competitieve positie terecht. 
Het begrip van de aantrekkelijke 

stad is belangrijk: de stad als plek 
om te verblijven en te flaneren. Daarbij 
gaat het ook over de kwaliteit van de 
openbare ruimte en het belang ervan. 

Die aantrekkelijke stad staat heel erg op 
de agenda van de toekomst. Daar heeft 
mobiliteit dus ontzettend veel mee te 

maken. Of mensen op de fiets gaan of 
lopen...”

Leo Versteijlen - Site Urban 
Development

“Met je laptop 
kun je in het park 

of in het cafe afspreken. 
Dus eigenlijk zou je kunnen 
zeggen doordat je digitale 

media hebt kan een ruimte van 
functie veranderen. Niet zozeer 
de functie van de ruimte zelf, 

maar door de digitale media laag 
veranderen de gebruikers.” 

Martijn de Waal                      
The Mobile City                              

UvA

“Wat je 
ook ziet bij een 

dienst als airB&B, waarmee 
je appartementen tijdelijk kunt 

verhuren. Daardoor is mijn appartement 
niet meer alleen mijn appartement en 

wordt de hele stad een soort hotel. Dat 
brengt hele andere problematiek met zich 

mee. Het betekent dat een rustige woonstraat 
in augustus ineens kan veranderen in een soort 
hostel waar allemaal Italiaanse toeristen zitten. 

Je mobiele telefoon is eigenlijk een soort 
territory device waarmee plekken tijdelijk 

makkelijk van functie veranderen.” 

Martijn de Waal                         
The Mobile City                              

UvA

“Je ziet dat 
bedrijven trekken naar 

multimodale hoofdknopen. 
Van daaruit kun je, als je 

globaliseert, vanuit het centraal station 
in Rotterdam, heel makkelijk mensen 

aantrekken die naast het centraal station in 
Amsterdam wonen. Je krijgt een soort van 1 

binnenstad. Allerlei plekken gaan zich als een 
atoomstructuur aan elkaar verbinden, dankzij 

hele snelle verbindingen. Zo’n complexe 
gelaagde netwerkstructuur, daar gaat het 

naar toe.”

Pieter Tordoir

R.E.A. Tordoir 

UvA

“Wat je 
vervolgens ziet 

is een stadsopschaling. 
Je woont in Utrecht, maar 

werkt in Amsterdam. We krijgen 
dus een verdere opschaling. En 

tegelijkertijd wordt het belang van de 
directe omgeving van wonen en werk 

belangrijker. Mensen worden kieskeurig. 
Dan worden echt zeer bereikbare 
knoopgebieden heel belangrijk.”

Pieter Tordoir

R.E.A. Tordoir 

UvA
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SCENARIO E-STREET

“JE KUNT NOOIT JE 

EIGEN BENZINE MAKEN, 

MAAR WEL JE 

EIGEN ELEKTRICITEIT”
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Verdienen aan energie is een extra stimulans 
om elektrisch te gaan rijden. Dit gecombineerd 
met slimme apps voor parkeerplaats 
reservering en slimme oplossingen voor 
aansluitingen op het stroomnetwerk 
vergemakkelijken de dagelijkse routines.

Dit scenario gaat uit van een voortgaande 
privatisering van energieopwekking. Huiseigenaren 
beleggen hun daken met zonnepanelen of 
investeren gezamenlijk in andere duurzame 
energiebronnen. Woningbouwcorporaties renoveren 
hun huizenvoorraad tot energieneutrale wijken. 
Mensen zijn eigen baas over hun 
energiehuishouding en niet meer alleen 
energieconsument. Daardoor is er een beweging 
ontstaan waarin mensen heel bewust met 
hun energieverbruik omgaan en er financieel 
voordeel uit kunnen halen. Deze veranderende 
verhouding ten opzichte van energie - energie als 
verdienmodel - heeft invloed op keuzes en een 
veranderende leefstijl van bewoners.  

Het verlaagt de drempel naar elektrische mobiliteit 
en maakt het aantrekkelijk voor een breed publiek. 
De elektrische auto (en scooter/e-bike) wordt 
gekoppeld aan het persoonlijke energiehuishouden 
en doet dienst als een kleine elektriciteitsopslag. 
Een elektrische auto rijden is daarom goedkoper 
dan een benzine auto, wat maakt dat het aantal 
elektrische auto’s toeneemt.

Dit beïnvloedt, met name in woongebieden, de 
oplaadinfrastructuur. Om de auto op het huis aan 
te sluiten is parkeren dichtbij huis een must. 
Daardoor ontstaat er een grotere claim van 
elektrische auto’s op de publieke parkeerplaatsen. 
Je kunt niet meer random je auto ergens in de 
wijk parkeren. Dit vraagt om een herorganisatie van 
parkeerplaatsen in woonwijken. 

Een nieuwe ruimtelijke organisatie van parkeren 
en opladen biedt uitkomst in combinatie met 
nieuwe media systemen. Een nieuw oplaadsysteem 
in de openbare ruimte welke is geintegreerd 
in bijvoorbeeld trottoirbanden en tegels zorgt 
ervoor dat het straatbeeld niet nog meer vervuilt 
door een woud aan oplaadpalen. Geïntegreerde 
codes verrekenen de geladen elektriciteit met de 
persoonlijke energievoorraad. Op deze manier 
wordt elke parkeerplaats geschikt voor elektrische 
auto’s.

Daar waar het niet mogelijk is om fysiek voor 
het huis een oplaadbare parkeervoorziening te 
creëren zoals bij appartementen gebouwen en 
waar een hogere woondichtheid is, ontstaan 
compacte parkeervoorzieningen zogenaamde, 
E-parkings. In deze e-parkings brengen liften 
de auto ondergronds waar ze vervolgens worden 
opgeladen.

Naast plekken waar langzaam wordt opgeladen, 
omdat de auto er lang stilstaat, ontstaan er plekken 
in de stad en langs de snelweg met mogelijkheden 
voor snelladen. Deze plekken bieden de 
mogelijkheid voor snelladen in combinatie met 
programma dat ervoor zorgt dat je wachttijd 
relevant wordt en niet voelt als weggegooide tijd. 
Dus tijdens het snelladen heb je de mogelijkheid 
om te werken, te winkelen, boodschappen te doen, 
en alle andere activiteiten die bij je dagelijkse route 
en leven horen. 

De aanname is daarbij dat het elektriciteitsnetwerk 
ook een enorme ontwikkeling doormaakt. 
Opschaling van elektrische mobiliteit kan de 
kritische grens van het elektriciteitsnetwerk raken 
en maken dat een volgende stap moeilijk te nemen 
is of op zich laat wachten. 

HYPOTHESE

nieuwe vormen van 
ondergrondsparkeren:

integratie van een nieuwe 
parkeergarage in het 
straatprofiel

optimalisatie van bestaand 
parkeersysteem:

integreren van parkeren met 
andere functies

parkeerplaats e-car

traditionele parkeerplaats

optimalisatie oplaadsysteem:

geen oplaadpalen meer maar 
laadsysteem geïntegreerd met 
leefomgeving: trottoir of gevel

technische aspecten:

reorganisatie parkeerplaatsen

e-car parkeerplaatsen dicht bij 
huis en parkeerplaatsen voor 
tradionele auto’s geclusterd aan 
de randen

ruimtelijke aspecten:

optimalisatie oplaadsysteem:

geen oplaadpalen meer maar 
laadsysteem geïntegreerd met 
leef-omgeving: trottoir of gevel

zonnepanelen:
opbrengst in energy/geld

elektrisch laden 
geïntegreerd in huis

zonnepanelen

app voor het vinden van een 
vrije parkeerplaats 

w
o
o
n

o
m

g
ev

in
g

slim energy/
wifi-systeem
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- Huizen worden energieneutraal door het plaatsen van o.a. zonnepanelen.

- Het parkeren van de elektrische auto’s hoeft niet meer perse voor de eigen voordeur. Slimme 
apps voor de mobiele telefoon detecteren vrije parkeerplaatsen in de buurt en verrekenen het 
stroomverbruik met de eigen energiehuishouding. Gebruiksvriendelijke smart grid systemen maken 
het mogelijk om je eigen energiehuishouding te besturen en te koppelen aan je elektrische auto. 
Je kunt de auto via de energie van je huis opladen, of andersom, je auto als accu gebruiken om je 
huishouden met energie te voeden.

- Door deze ontwikkeling is er minder ruimte voor openbaar parkeren in woonwijken. Openbaar 
parkeren gebeurt geclusterd in de dichtstbijzijnde parkeergarage of parkeerplaats. 

- Op plekken in woonwijken met een hogere woningdichtheid, bijvoorbeeld bij 
appartementengebouwen, vind een vorm van collectief e-parkeren plaats. Dit zijn nieuwe kleine 
ondergrondse parkeer-units waarbij de auto’s automatisch worden geparkeerd en opgeladen. 
Bewoners hoeven er dus zelf niet naartoe. Ook hierbij wordt de energie per huishouden gekoppeld 
aan de e-car. Op maaiveldniveau ontstaat ruimte voor meer leefkwaliteit in de openbare ruimte. 

- Op strategische plekken, gekoppeld aan dagelijkse hoofdroutes ontstaan snellaad voorzieningen. 
Bij trein- en metrostations, tankstations, winkelcentra en parkeergarages. Hier kunnen e-cars of 
accu’s van de e-car worden gewisseld. De bestuurder kan er ook voor kiezen om de e-car op te 
laden en in de tussentijd gebruik te maken van de voorzieningen rondom het laadpunt. 

RUIMTELIJKE EFFECTEN
E-STREET

Parkeergarages voor elektrische auto’s bieden meer en goedkopere oplossingen voor het parkeren. Dit ondergrondse 
parkeersysteem is in China al een gangbaar concept. De oplossing biedt veel ruimte om de leefbaarheid van drukke (parkeer) 
straten te verbeteren.
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SCENARIO E-HUB

“HET NIEUWE 

WACHTEN LEVERT 

VRIJE TIJD OP”
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In deze fase treffen steden verdergaande 
maatregelen waardoor de fijnstofnorm 
is gehaald en het leefklimaat in binnenstedelijke 
gebieden verbetert. Voorheen dachten steden 
dat te bereiken door gebieden autovrij te maken. 
Maar die redenering gaat niet meer op. De 
acceptatie, voordelen en aantrekkelijkheid van 
schone mobiliteit is ingebed bij het overgrote 
deel van de stedelingen. Specifieke zones zijn 
alleen nog maar toegankelijk voor schone auto’s 
en scooters. Het creëeren van ‘schone’ gebieden 
die wel bereikbaar blijven met de elektrische 
auto verhoogt de levendigheid en het comfort in 
deze delen van het stadscentrum.

Hierdoor ontstaat een nieuw soort 
verkeerscirculatie in de stad tussen plekken 
waar mensen kunnen overstappen van hun 
conventionele brandstofauto op schoon vervoer 
(e-car, OV, e-bike of e-scooter). Deze plekken 
functioneren als een soort filter. Er ontstaat een 
‘systeem van systemen’ waarop deze manier 
van verplaatsen is georganiseerd. Openbaar, 
collectief en privé vervoer sluit naadloos 
aan op persoonlijke routes en ritme. Deze 
overstapplekken liggen rondom strategisch 
gelegen vervoersknooppunten in de stad, zoals 
bestaande trein- en metrostations. Het zijn 
plekken waar stromen van mobiliteit, energie en 
collectieve voorzieningen samenkomen en een 
wisselwerking aangaan. Deze plekken hebben 
zich ontwikkeld tot ‘e-hubs’. Dit zijn multimodale 
knooppunten met een sterk energie component. 
Qua programma richten deze e-hubs zich op 
een flexibele werkcultuur en een marktwerking 
die zich steeds sterker baseert op ruildiensten 
en ruilmodellen. Dit uit zich onder andere in 

faciliteiten voor corporatieve manieren van 
werken en collectieve voorzieningen voor de 
omliggende woonwijken. 

De e-hubs bevatten programmatische 
onderdelen die gezamenlijk een energie-zone 
in de stad vormen. Onderdeel hiervan zijn 
kleinschalige energiecentrales waar lokaal 
elektriciteit wordt opgewekt, opgeslagen en 
gedistribueerd naar lokale huishoudens en 
collectieve voorzieningen. Andersom wordt er 
energie (warmte) naar deze centrales geleverd 
vanuit private energiecollectors. Grootschallige 
functies die onderdeel zijn van de e-hub, zoals 
ziekenhuizen, zwembaden, evenementen locaties 
etc. wisselen energie met elkaar en de lokale 
centrale uit. 

Deze centrales zijn objecten waar op grote 
schaal elektrische auto’s zowel langzaam als snel 
worden opgeladen. Het zijn plekken waar een 
groot aantal deelauto’s geparkeerd staan, klaar 
voor gebruik. Het gevolg van de toegenomen 
e-mobliteit en de bijbehorende functies (zoals 
de e-parking bij de centrale) is dat voormalige 
parkeergarages overbodig zijn en vrij komen 
voor hergebruik. 

Per e-hub verschilt het type hoofdgebruiker 
en daarmee ook het zwaartepunt van het 
programma en de huisvesting hiervan. De ene 
hub heeft een hoogstedelijk karakter, terwijl 
een andere hub is uitgerust met voorzieningen 
gerelateerd aan wonen of aan de snelweg of juist 
gekoppeld aan recreatie. 

HYPOTHESE

Concentratieplekken van vervoer en functies worden 

opgewaardeerd tot e-hubs. 

aanjagen nieuwe ontwikkelingen

revitalisering probleemgebieden door 
intensivering van het programma

entree of afslag van snelweg in 
geoptimaliseerde netwerk van 
oplaatpunten

versterken van plekken langs ring, 
centrum en snelweg door specifieke 
functies 

entree naar grote recreatieve 
attracties - overstap op verschillende 
transportvormen

RECREATIONAL HUB

SPECIALIZED HUB

SERVICE HUB

ANCHOR HUB

RECREATIONAL HUB

SPECIALIZED HUB

HIGHWAY HUB

ANCHOR HUB

E-HUB TYPOLOGIE

POSITIONERING VAN E-HUBS PER TYPOLOGIE
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De e-hub is ook de plek waar openbaar vervoerssystemen die elektriciteit in zich hebben, zoals de tram 
en de metro, een voorziening bieden waar elektriciteit wordt afgetapt voor het opladen van verschillende 
apparatuur. Hier zijn transformatoren voor nodig. Het resultaat is dat deze mobiliteitslijnen die voorheen 
een fysieke barrière zijn geweest nu lijnen zijn die op meerdere niveaus (qua gebruik) verbinden. Het 
zijn lijnen waar naast opstaphaltes ook laadhaltes zijn ontstaan. Openbare plekken met een nieuw soort 
programma.

De e-hubs zijn gebieden waar bepaalde stedelingen bewust voor kiezen om te wonen, onder andere 
vanwege de nabijheid van collectieve voorzieningen en snelverbindingen met andere (vervoers)
knooppunten. 

RUIMTELIJKE EFFECTEN
- Er is een heel goed werkend ‘systeem van systemen’ waarop onze mobiliteit en onze manier van 
verplaatsen is georganiseerd. Openbaar en collectief vervoer sluit naadloos aan op persoonlijke routes 
en ritme. De e-hubs ontwikkelen zich verder tot plekken waar een batterij aan e-cars beschikbaar is en 
een overstap op metro, trein, bus, e-bike en e-scooter heel soepel en comfortabel gaat. 

-  Geen totaal nieuwe knooptypologie, maar we gaan uit van het hergebruiken en intensiveren van de 
bestaande stad en bestaande (vervoers-)netwerken. Het accent ligt de huidige gebruikswaarde en 
programma van de knoop en op de directe omgeving en het beter benutten daarvan.  

De e-hubs bestaan uit een aantal generieke kwaliteiten en eigenschappen die ze met elkaar delen. 
Vervolgens heeft elke e-hub een eigen specifieke uitwerking die sterk gerelateerd is aan de lokatie en 
het programma, ruimtelijke compositie/ruimtelijke structuur en actoren/stakeholders op die locatie. 

De principes die elke e-hub in zich heeft; 
de generieke kwaliteiten:

- GRID TO VEHICLE EN VEHICLE TO GRID 
De aanwezigheid van een ondergronds electriciteitsgrid waarmee electrische auto’s opgeladen worden. 
Tegelijkertijd maakt het grid mogelijk om elektriciteit terug te leveren en op te slaan of door te zetten 
naar andere bronnen.

- GEVESTIGD OP BESTAANDE MOBILITEITSKNOPEN
E-hubs ontstaan op plekken waar al een mobiliteits-knoop bestaat. Dit kan een snelwegknoop 
zijn, een treinstation, een tram- of bushalte. Zo bouwt de e-hub verder op bestaande ruimtelijke, 
programmatische en mobiliteits voorzieningen. 

RUIMTELIJKE EFFECTEN
E-HUB

Generieke principes E-hubs

grid to vehicle, vehicle to grid

energy uitwisseling tussen verschillende functies

verbinden van bestaand en nieuw programma

overstapmogelijkheden op andere vervoerders

geen mobiliteit op basis van fossiele brandstoffen

gecombineerd met andere transportmiddelen

e-hub is een systeem/netwerk (geen gebouw)

mogelijkheden om te groeien

In plaats van autovrije binnensteden worden de centra van steden alleen toegankelijk schoon vervoer. Op 
deze manier blijft het centrum een aantrekkelijk woonmilieu. Om dit te realisering is een ‘ring’ van e-hubs 
nodig waar de automobilist zijn benzine-auto kan parkeren en kan overschappen op schoon vervoer. Dit 
principe geldt zowel voor steden met een duidelijke binnenring, zoals Utrecht als steden die meer geënt zijn 
op een lineaire-structuur zoals Rotterdam. 

De orthogale-structuur met e-hubs in Rotterdam

E-mobility tools

1. energetisch asfalt

2. elektriciteit en (stads)
landbouw

3. wonen naast de snelweg

4. parkeergarages als 
energie-fabriek

5. nieuw gebruik van 
parkeergarages

6. sterk ontwikkeld  
energie-netwerk

auto’s maken 
minder geluid

geluidsschermen 
zijn niet meer nodig

ruimte voor 
verandering profiel
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RUIMTELIJKE EFFECTEN
E- HUB

- BESTEMMING/HUB VOOR VERSCHILLENDE VERVOERSVORMEN
Plek waar verschillende vervoersvormen bij elkaar komen en waar je kunt overstappen op andere 
vervoervormen. 

- UITWISSELING VAN ENERGIESTROMEN 
Er vind energie uitwisseling plaats tussen gebouwen en plekken die complementair zijn aan elkaar. 
Denk hierbij aan functies waar veel energie voor nodig is om te koelen. Die energie kan doorgezet 
worden naar functies waar juist warmte nodig is. De E-hub is dus een plek waar verschillende 
stakeholders samenwerken om energie op een efficiënte manier te gebruiken. De technologie van 
vehicle to grid en grid to vehicle biedt hiertoe aanvullende mogelijkheden en kansen. Parkeergarages 
worden zo energiecentrales,  e-afval (energie die verloren gaat) wordt een energiebron.

- KOPPELING VAN BESTAAND EN NIEUW (STEDELIJK) PROGRAMMA
De bezoekersfrequentie en mobiliteitsritme koppelt bestaand en nieuw programma op de e-hubs. 
Zo worden nieuwe verbanden gelegd tussen functies. De factor tijd – tijdstip, ritme, reistijd en 
verblijfstijd – speelt hierbij een belangrijke rol. Wachten tot je auto is opgeladen wordt zo werktijd of 
tijd voor recreatie. 

- ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN
De e-hub (als gebied) draait op energie uit alternatieve energiebronnen. Een combinatie van 
zonne-energie,  windenergie en energie uit biomassa. Fossiele brandstoffen worden zo min mogelijk 
gebruikt. 

- ONDERDEEL VAN EEN NETWERK
De e-hub zelf is geen op zich zelfstaand gebouw, maar is een gebied, bestaande uit een groep 
gebouwen en functies. De e-hubs vormen samen een netwerk van knoopgebieden in de stad waarin 
mobiliteit, energie en programma in hoge dichtheid aanwezig is en een wisselwerking aangaat. Op 
sommige plekken is de hoge dichtheid al aanwezig, op andere plekken is er een potentie tot de 
ontwikkeling van deze wisselwerking. 

- GROEIEN EN KRIMPEN
De e-hub is geen statisch gebied. Het kan groeien, maar ook krimpen in fysieke zin (verdichting), 
energetisch (meer of minder opgeslagen energie) en qua mobiliteit (meer en snellere 
vervoerstromen/hogere reisfrequentie).

De ring-structuur met e-hubs in Utrecht

E-hubs Verandering straatprofiel

Anchor Hub

Service Hub

Highway Hub

minder parkeerruimte nodig

ruimte om straatprofiel aan te passen

auto-delen / gezamenlijk autobezit = minder auto’s
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“GELD SPEELT VOOR 

MIJ GEEN ROL,

IK BETAAL MET 

ENERGIE”

SCENARIO E-CITY
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Dit scenario gaat uit van volledig energie 
neutrale steden en een bijna autarkische 
samenleving. Kleine krachtcentrales in de 
wijk zorgen via smart grids voor een optimale 
opslag en verspreiding van de in de wijk (of 
collectief op bijvoorbeeld windmolenparken) 
opgewekte elektriciteit. Al het verkeer is schoon 
en elektrisch. Hoofdwegen in de stad en de 
e-baan op snelwegen bestaan uit inductie-
asfalt waardoor auto’s tijdens het rijden worden 
opgeladen. Fysieke oplaad-plugs zijn overbodig. 
De warmte en koude van het inductie-asfalt 
wordt benut voor de energievoorziening van het 
landschap en de bebouwde omgeving. 

Het vervoers- en mobiliteitssysteem is niet 
alleen schoner, maar ook intelligenter. Door 
de ontwikkeling van intelligente communicatie 
software navigeren we soepel en efficiënt door 
het dagelijkse leven. Dankzij deze systemen 
sluiten de verschillende vervoersvormen (OV, 
collectief en privé) naadloos op elkaar aan 
en kunnen ze in specifieke ritmes, routes en 
behoeften van reizigers voorzien. Zelfrijdende 
auto’s hebben het verkeer een stuk veiliger en 
efficiënter gemaakt. Doordat auto’s dichter op 
elkaar kunnen rijden en minder mensen een 
auto bezitten, zijn er minder auto’s aanwezig. 
Daardoor is er minder ruimte voor infrastructuur 
nodig. Geparkeerde auto’s zijn praktisch uit het 
straatbeeld verdwenen. Nu de auto’s schoon 
zijn, zijn de parkeeroplossingen ook veranderd. 
Parkeergarages zijn compacter omdat er onder 
andere geen ventilatie eisen meer zijn. Er is een 
nieuw soort architectuur ontstaan waarbij de 
auto in de woning wordt gereden en gemakkelijk 
wordt aangesloten op het energiehuishouden 
van de woning. 

HYPOTHESE

De vrijgekomen ruimte biedt mogelijkheden voor 
het verdichten van de stad en het creëren van 
een grotere biodiversiteit. Deze ontwikkeling is in 
2050 een natuurlijk onderdeel van het stedelijk 
landschap en de samenleving, waarin bewegen 
en gezond(er) leven een grote rol spelen in de 
vormgeving van de stedelijke ruimte. 

Doordat de schone auto’s tijdens het rijden 
middels inductie opladen, is een situatie 
ontstaan waarbij de auto zelf energie teruglevert 
aan het grid of aan voorzieningen wanneer de 
auto stilstaat. Bij grote voorzieningen, zoals 
supermarkten, winkelcentra, zwembaden, 
evenementen complexen etc, ontstaat een tijd-
energie betaalsysteem. Bezoekers verdienen hun 
parkeertijd terug door energie te leveren aan de 
voorziening waar ze parkeren. De voorzieningen 
bieden kortingen en voordeelconstructies aan bij 
hun producten. Zo worden twee vliegen in een 
klap geslagen; clientèle wordt binnengehaald 
en de energierekening wordt laag gehouden. 
Energie is een natuurlijk betaalmiddel.

Door het wegvallen van alle overlastgevende 
aspecten van vervuilende vervoersmiddelen zijn 
er mogelijkheden voor een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling. De vele parkeergarages in de 
stad, voorheen bestemd voor vuile auto’s, 
blijken overbodig en komen leeg te staan. 
Er is een nieuwe herbestemmingsopgave 
ontstaan. Sommige parkeergarages zijn zelfs 
tot monument en mobiel cultureel erfgoed 
benoemd. Enkele garages worden gesloopt 
en anderen worden herbestemd voor sport, 
werkplaatsen of voor het verbouwen van 
voedsel in de stad.  Er ontstaat een netwerk van 

Kleine krachtcentrales in de wijk zorgen via 

smart grids voor een optimale opslag en 

verspreiding van de in de wijk opgewekte 

energie. 

De overbleven ruimte na optimalisatie van 

de verkeersaders biedt kansen voor een 

kwaliteitsimpuls van zowel de woningbouw als 

de totale leefomgeving

Door het wegvallen van 

alle overlastgevende 

aspecten van vervuilende 

vervoersmiddelen ontstaan 

er mogelijkheden voor een 

nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 

De strikte scheiding tussen 

bedrijventerreinen en 

woonwijken hoeft minder 

stringent gevolgd te worden. 

Het resultaat is een gemengd 

gebied waarbij wonen en werk 

elkaar versterken

Casestudie Carnisse in Rotterdam

Casestudie Cartesius in Utrecht
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herbestemde parkeergarages die een nieuwe bestemming vormen op het gebied van sport, recreatie,  
voedsel (productie) en de maakindustrie.

Door de hoge mate van schone en stille mobiliteit is er praktisch geen geluidsoverlast langs 
snelwegen en grote verkeersaders. De voorheen geldende geluidsnormen zijn komen te vervallen 
waardoor in hogere dichtheden dichter bij de (snel)weg kan worden gebouwd. Ook het landschap 
komt dichter bij de weg. In binnenstedelijke gebieden met veel expeditie is vervuiling geen 
belemmering meer om andere functies te situeren. De diversiteit aan functies neemt toe in (delen 
van) de stad waardoor nieuwe centrummilieus ontstaan. 

RUIMTELIJKE EFFECTEN:
Langs snelweg / energielandschappen / landschapsknopen:

- Energetisch asfalt zorgt ervoor dat de auto zichzelf oplaad. De actieradius van elektrische auto’s is 
onbeperkt. De warmte en koude van het asfalt wordt doorgezet naar de gebouwde omgeving en het 
landschap. Geluids- en fijnstof buffers, zoals geluidsschermen en geluidswallen zijn niet meer nodig, 
om dat auto’s stiller en schoon zijn. Bovendien zijn de auto’s in staat om intelligent te rijden (dichter 
op elkaar) waardoor er geen file forming meer is. Veiligheidszones komen vrij en rijbanen worden 
overbodig, omdat auto’s intelligenter kunnen rijden (dichter op elkaar, minder filevorming etc). Maar 
ook omdat er simpelweg minder auto’s per inwoner zijn, vanwege car sharing op grote schaal en een 
op maat gesneden systeem van personenvervoer en openbaarvervoer. 

- Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om dichter op de snelweg te bouwen en het landschap 
tot het wegdek door te trekken. Daar waar je de stad in en uit rijdt ontstaan knooppunten; een nieuw 
soort service hub. Dit zijn plekken met voorzieningen die de dagelijkse routine vergemakkelijken. 
Daarnaast bieden ze ook ruimte voor zorg, voedsel (argricultuur), energie en recreatie. Energie is het 
betaalmiddel binnen deze e-hubs. 

RUIMTELIJKE EFFECTEN
E- CITY

Reductie van geluid en reductie van emissie uitlaatgassen biedt mogelijkheden om van stad 
afgescheiden infrastructuur te transformeren tot interactie tussen stad en infrastructuur
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RUIMTELIJKE EFFECTEN
E- CITY

In de stad:
- Doordat auto’s en scooters niet meer vervuilen en veel minder geluidsoverlast veroorzaken ontstaan 
er mogelijkheden in de stad om verschillende programma’s in hoge dichtheden te realiseren. 
Plekken in de stad, die voorheen ‘vuil’ waren vanwege de vele expeditie worden aantrekkelijk om 
nieuwe woonmilieus te realiseren. Uitstekende aansluiting van verschillende mobiliteitsystemen maakt 
ook dat voorheen geïsoleerde gebieden in de stad toegankelijker worden en daardoor transformeren 
of herbestemd kunnen worden. 

- De stad krijgt verschillende hotspots en functies die veranderen door de tijd. Dankzij de koppeling 
van mobiliteitssystemen met nieuwe media wordt de stad aangepast aan het persoonlijke gebruik. 
Een smartphone wordt een soort territory device waarmee men individueel plekken tijdelijk 
gemakkelijk van functie kan laten veranderen.

- De stilstaande, geparkeerde auto verdwijnt uit het straatbeeld. Omdat de auto veel schoner is 
en gekoppeld kan worden aan het energiehuishouden van de woning ontstaan nieuwe vormen 
van parkeren. Er ontstaat een nieuwe woontypologie waarbij je auto de woning inrijdt. Kolosale 
parkeergarages maken plaats voor compacte en esthetisch interessante gebouwen, ventilatie is 
namelijk geen probleem meer en de auto’s kunnen zichzelf parkeren, dus de parkeergarages nemen 
veel minder ruimte in beslag. 

- Straatprofielen waarvan de maat en schaal voorheen voornamelijk gedefinieerd werd door 
parkeerruimte en de geluids- en luchtvervuiling van auto’s, worden getransformeerd. De rijdende 
auto verdwijnt niet uit het straatbeeld, maar neemt minder ruimte in beslag. Er ontstaan smallere 
straatprofielen met ‘shared space’.  De straten worden versmald door het toevoegen van gebouwen, 
het uitbreiden van bestaande gebouwen of door het herinrichten van de openbare ruimte met sport, 
recreatie, water en vormen van biodiversiteit. 

Straatprofielen waarvan de maat en schaal voorheen 

voornamelijk bepaald werd door parkeerruimte, de geluids- en 

luchtvervuiling van auto’s kunnen geoptimaliseerd worden. 

Brede straten kunnen worden uitgebouwd of een tussen profiel 

krijgen. Dit verhoogt de leefkwaliteit van de straten.

nieuw straatprofiel

oud straatprofiel

nieuw straatprofiel

oud straatprofiel
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CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

De aanleiding: In 2025 één miljoen elektrische auto’s in Nederland. Tenminste, dat is het streven van 
de Rijksoverheid. Daartoe wordt er door de overheid en het bedrijfsleven veel geïnvesteerd in, vooral, 
de technologische ontwikkeling van elektrische vervoersmiddelen. Het resultaat van deze aanpak is 
dat het elektrische rijden de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. Veel Nederlandse 
steden stimuleren een veelheid aan initiatieven en verwelkomen ze in hun publiek domein. In de 
snelheid van de ontwikkeling en de focus op een groen imago lijkt niemand zich te realiseren wat het 
effect van deze ontwikkelingen is op het stedelijk weefsel.

De kans: De nieuwe ontwikkeling gaat niet alleen over een andere vorm van energievoorziening van 
voertuigen, de impact is groter. Als op grote schaal elektrische mobiliteit haar intrede doet, dan 
vormt de gezamenlijke capaciteit van alle accu’s samen een zeer grote energieopslag. Naast levering 
van energie aan voertuigen, is er ook teruglevering aan het elektriciteitsnet mogelijk (Grid2Vehicle). 
Levering en teruglevering kan verspreid plaatsvinden (energiepalen), maar ook gebundeld (op 
e-knopen, waar stroom voorradig is of gewenst is). 
 
Opgave: Nieuwe coalities tussen mobiliteit, energie en ruimte hebben een weerslag op de gebouwde 
omgeving. De bundeling van energie-uitwisseling levert voor de stad nieuwe knopen op. Deze 
knopen worden de nieuwe oriëntatiepunten in de stad. Ze vormen een belangrijke basis van waar uit 
veel dagelijkse routines verlopen. Wanneer de stad als regisseur zou optreden bij de positionering 
van voorzieningen van E-mobility, ontstaan kansen voor een goede integratie in het stedelijk weefsel.

De aanpak: De bundeling van mobiliteit, energie en ruimte leidt tot initiatieven die op een indirecte 
manier de implementatie van schoon vervoer kunnen versnellen. Door financiële incentives te bieden 
aan particulieren om te investeren in duurzame energieopwekking verandert de houding ten opzichte 
van energie/elektriciteit. Er zit een afhankelijkheidsrelatie tussen energie, mobiliteit en ruimte. 
Wanneer mensen een positieve connotatie hebben bij duurzame energie is men eerder bereid om 
over te gaan op de aanschaf van een elektrische auto. Zeker wanneer ze deze veel goedkoper zelf 
kunnen opladen dan ze hun benzine auto kunnen tanken.

Vervolgens moet de toename van elektrische auto’s gefaciliteerd worden in het openbare gebied. 
Een ring van e-hubs rond de binnenstad vormt in de toekomst grofweg de grens tot waar traditionele 
brandstof voertuigen komen. Als gevolg daarvan kan het openbaar gebied worden aangepast 
op dit nieuwe mobiliteitsconcept. De grote brede verkeersaders in steden kunnen smaller en 
geoptimaliseerd worden. Met de ruimte die vrijkomt door geoptimaliseerde verkeersroutes kan de 
stad intensiveren of de leefomgeving verbeteren. Schoon vervoer leidt niet alleen tot een schonere 
luchtkwaliteit en geluidsreductie maar ook tot een hogere kwaliteit van de leefomgeving. 

Het resultaat: Door de toename van schone mobiliteit nemen de vervuilende en negatieve 
aspecten van verkeer af. De ruimtelijke effecten hiervan zijn aanzienlijk. Er ontstaat 
ruimte om grote stedelijke verkeersaders opnieuw te dimensioneren, parkeren efficiënt te 
herorganiseren en de leefkwaliteit van het totale stadscentrum te vergroten. De koppeling 
van verschillende vervoersmodaliteiten biedt kansen tot een stedelijke reorganisatie. De 
strikte scheiding tussen woon- en werkmilieu wordt minder stringent waardoor er een 
nieuwe programmatische dynamiek ontstaat.

Relevantie: Dit onderzoek geeft bouwstenen aan overheden en ruimtelijk vormgevers om 
de implementatie van e-mobility duurzaam te integreren in het stedelijk systeem. De 
vraag is niet waar je e-mobility kunt faciliteren. De vraag is hoe je dit kunt integreren in het 
stedelijk weefsel waardoor er een vliegwiel effect plaats vindt voor de gehele buurt, wijk en 
stad. 

Aanbeveling: De resultaten uit deze studie zijn geschetst aan de hand van mogelijke 
scenario’s. Toch kunnen de geleerde lessen uit deze studie nu al worden toegepast. Een 
nieuwe balans tussen mobiliteit, energie en ruimte levert direct kwaliteit op bij stedelijke 
(her-)ontwikkelingen en legt de basis voor de E-city van de toekomst. Wanneer gewacht 
wordt tot de trend van schoon vervoer zich doorzet zal het moment waarop de stad kan 
profiteren van de ontwikkeling voorbij zijn. Door als overheid zelf het initiatief te nemen 
om samen met het bedrijfsleven en particulieren de E-city van de toekomst te creëren 
behoudt de stad zelf de regie op de totale integrale ontwikkeling. 

Vervolg: Deze studie vormt een inspirerende verkenning naar de mogelijkheden voor de 
implementatie van schoon vervoer in het publieke domein. Een eerste aanzet tot ‘out of 
the box’ denken. Uit de studie blijkt dat het vraagstuk van ruimtelijk ontwerp en mobiliteit 
bij toename van elektrisch rijden zich uitstrekt tot de beschikbaarheid van energie. Het is 
interessant om in vervolgonderzoek nader in te gaan op ruimtelijke verbanden en energie 
producerende steden of delen van de stad.

Uitwerkingen op een gedetailleerdere schaal liggen voor de hand. Aan de hand van 
architectonische studies naar ruimte efficiëntie van gebouwde parkeervoorzieningen 
voor E-mobility in combinatie met beschikbaarheid van energie kan de (economische) 
haalbaarheid van het bouwen en ombouwen van voorzieningen onderzocht worden. 
Ook een inhoudelijke verbreding door verbinding te zoeken met andere branches en 
kennisinstituten zal de inhoudelijke discussie over schone mobiliteit en ruimtelijke 
ordening versterken. 
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