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Di 16 april



Programma
PLENAIR

LUNCHPAUZE  12.00–13.00 UUR

BREAK OUT   RONDE 1  13.00–14.00 UUR
 INSPIRATION CASES AREA DEVELOPMENT   EN   GROTE ZAAL 
Let’s zoom into Quartier Vauban, Freiburg (DE), the leading example that has been carfree for 20 years. What is the secret 
of this success? In the Netherlands we have big plans for the so called Merwedekanaalzone in central Utrecht where 
6.000-10.000 new houses will be built. And in Amsterdam we look at ‘Sluisbuurt’, a green, compact area to be built on the 
water with 5.500 houses and ‘Strandeiland’, an area with 8.000 houses and a long beach to be built on an artificial island. 
Let’s look at the drawings, plans, solutions and challenges of these projects and how mobility is, or will be, integrated. 
HANS-JÖRG SCHWANDER (VAUBAN), NIEL GLAS (MERWEDEKANAALZONE UTRECHT), JAN STRAUB EN STEVEN PUYLAERT (SLUISBUURT 
EN STRANDEILAND AMSTERDAM)

 LEIDRAAD GEBIEDSONTWIKKELING EN SMART MOBILITY   NL   STUDIO 
Aan de hand van drie actuele gebiedsontwikkelingen gaan we gezamenlijk op zoek naar de belangrijkste lessen voor 
integratie van mobiliteit in gebiedsontwikkeling. We doen dit vanuit drie verschillende perspectieven: Metropoolregio 
Amsterdam, gemeente Zwolle en ontwikkelaar VolkerWessels. Kunnen we mobiliteit integraal meenemen in 
gebiedsontwikkeling en zo ja, hoe doen we dat dan? 
MARK VERBEET (OVERMORGEN), SYB TJEPKEMA (GEMEENTE ZWOLLE) EN WOUTER BEELEN (VOLKERWESSELS ICITY)

 STEDENBOUW WORKSHOP: HOE RICHT JE EEN STAD IN?   NL 
 WORKSPACE 
In deze ontwerp-werksessie stropen we de mouwen op. Aan de hand van onze keynote en Rijksadviseur Daan Zandbelt 
(her)ontwerpen de deelnemers in groepen een bestaand stationsgebied. De opgave? Ontwerp een stationsgebied dat 
aansluit bij de principes nabijheid en keuzevrijheid. Nabijheid waar het gaat om het concentreren en mengen van 
woningbouw met andere functies. Keuzevrijheid wat betreft mobiliteit en de vrijheid van reizen met verschillende 
modaliteiten. Het beste ontwerp wordt uitgelicht.
DAAN ZANDBELT (COLLEGE VOOR RIJKSADVISEURS) EN EWOUD DEKKER (REBEL)

 HOE KOMEN WE GEZAMENLIJK VERDER? RELATIETHERAPIE 
 VOOR PUBLIEK EN PRIVAAT – OVERHEID EN MARKT   NL   IJ ZAAL 
In een pittig gesprek gaan wij op zoek naar de onderlinge verwachtingen van overheid en markt. Wat hebben 
partijen van elkaar nodig en hoe verstaan zij zich met elkaar? Hoe komen we tot inpassing van mobiliteit in 
gebiedsontwikkeling van de concept-fase tot aan de beheerssituatie? Wat moet er gebeuren om dit samenspel 
soepel en goed te laten verlopen? Als we deze verwachtingen hebben blootgelegd, gaan we op zoek naar behoeftes: 
wat kunnen partijen zelf bijdragen en wat hebben ze daarvoor nodig? Ten slotte: kunnen we gezamenlijk bouwen 
aan een vruchtbare relatie?
EVELINE KOKX-VAN AALSBERG (GEMEENTE DEN HAAG), MICHIEL VAN KRUININGEN (GEMEENTE ROTTERDAM), CRISTEL VAN MOURIK 
(METROPOOLREGIO ROTTERDAM-DEN HAAG), WILCO VAN DEN BAN (AM), PATRICK VAN DER KLOOSTER (BPD) EN BAS VERSTIJNEN 
(HEIJMANS)

 PLENAIRE DAGOPENING   NL/EN   10.30 - 12.00 UUR   GROTE ZAAL 

HOE GEVEN WE DE TOEKOMST VORM?  NL 
Rijksadviseur Daan Zandbelt neemt ons mee in zijn visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland. We 
gaan dichter bij elkaar wonen en werken. Maar we willen ook vrij zijn om te reizen waar en wanneer we willen. 
Door de ontwikkeling van woningen en voorzieningen enerzijds en investeringen in mobiliteit anderzijds in 
samenhang te beschouwen, kunnen we nabijheid stimuleren én keuzevrijheid vergroten. Zo krijgen we meer 
vrijheid in de ruimtelijke inrichting van ons leven: de manier waarop we wonen, ons van A naar B verplaatsen 
en waar we werken en recreëren. Maar hoe realiseren we dat?

WAT SPEELT ER ALS WE MOBILITEIT EN (STEDELIJKE) ONTWIKKELING 
IN ÉÉN ADEM NOEMEN?  NL 
Welke actoren spelen een rol in het vormgeven van mobiliteit in gebiedsontwikkeling? Welke kansen zijn 
er en tegen welke uitdagingen lopen we aan? Een goed gesprek vanuit vijf verschillende invalshoeken met 
overheden en marktpartijen. 
LENNERT MIDDELKOOP (GEMEENTE UTRECHT), CAROLIEN GEHRELS (ARCADIS), EDVARD VAN LUIJN (SYNTRUS ACHMEA), 
ROBIN BERG (WEDRIVESOLAR), CHRISTEL MOURIK (METROPOOLREGIO ROTTERDAM-DEN HAAG)

INTERMEZZO  EN 
Former Uber driver Julien van Iersel recounts how cooperative mobility platforms were initiated throughout the 
Netherlands in response to the increasing monopolization and technologization of the Dutch mobility sector. 
MARTIJN GERRITSEN (STUDENT MOBILITY MUSEUM 2050 UU)

WHAT IS HAPPENING AROUND THE WORLD?  EN 
A trend is visible internationally. When we build, we think about mobility beforehand and car ownership is given 
less space in new developments. Mexico City, the biggest city in North America introduced maximum parking 
requirements in 2017. London (UK) is planning some large transit-oriented developments and looked at the 
effect of transport on housing and employment. Bremen (DE) has been a pioneering city in car sharing for 
many years. They actively advice developers and investors about including mobility and are rapidly expanding 
mobility hubs. 
REBECCA KARBAUMER (BREMEN), MARIANELY PATLAN (MEXICO CITY) AND LIAM KING (TRANSPORT FOR LONDON)



 MINI MASTERCLASS: STATE OF SMART AND SHARED MOBILITY 
 GROTE ZAAL   EN 
What can new mobility offer us? Which kinds of shared and smart means are available on the market? 
What are trends, figures and challenges? And how does a city like Amsterdam look at the future of 
smart mobility? This mini masterclass is aimed at developers, architects, investors and policy makers 
responsible for urban planning. 
ANGELO MEULEMAN (TAXISTOP BE) AND LIZANN TJON (GEMEENTE AMSTERDAM)

 MINI MASTERCLASS: (TENDER)PROCES GRONDONTWIKKELING 
 STUDIO   NL 
Hoe werkt het aanbesteden van bouwprojecten? Welke rol speelt mobiliteit daarin? Hoe vindt beoordeling 
plaats en waar moet aan gedacht worden in het maken van een visie of een aanbieding, welke juridische 
aspecten spelen mee? Wat ligt er al vast en wat wordt gedurende het proces nog gevormd? Deze mini 
masterclass is gericht op mobiliteitsaanbieders, adviesbureaus en andere partijen uit de mobiliteitswereld.
ERIC THELEN (GEMEENTE AMSTERDAM) EN MARK MOOLHUIZEN (VAN DOORNE ADVOCATEN)

 FISHBOWL SESSIE: DATA ALS ESSENTIËLE BOUWSTEEN VOOR 
 EEN REGIE ROL   IJ ZAAL   NL 
Een sessie voor beleidsmakers waarin onderling besproken en uitgewisseld wordt welke mobiliteitsdata 
er nodig is om de regie te houden in een gebied en hoe deze data verkregen of uitgewisseld kan 
worden met de verantwoordelijke partijen. 
RUBEN POLDERMAN (GEMEENTE AMSTERDAM)

 MOBILITY IN PUBLIC SPACE   EN   GROTE ZAAL 
How do we deal with public space in new developments? Public space serves many needs, not just that of movement. 
And how do we make sure we build the infrastructure and assets that are future proof? 
PHILIPPE CRIST (INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM) AND CAROLINE CERFONTAINE (UITP)

 BUILD IT AND THEY WILL COME?   NL   STUDIO 
Hoe kunnen we zorgen dat bewoners van nieuwe gebieden die nu ontwikkeld worden minder afhankelijk 
worden en blijven van autobezit?
JOREN VAN DIJK (OMGEVINGSPSYCHOLOOG), JARA ISREAL (BYCS), MAARTENJAN HOEKSTRA (STEDENBOUWKUNDIGE) 
EN LUCA BERTOLINI (BEWONER GWL TERREIN AMSTERDAM, URBAN PLANNING UVA)

 DEBAT | OMGAAN MET SCHAARSE PARKEERRUIMTE   NL   IJ ZAAL 
Door binnenstedelijke groei neemt de druk op inefficiënt ruimtegebruik door parkeerplaatsen toe. 
Parkeerplaatsen verplaatsen naar onder de grond of inpandig is erg duur. Tegelijkertijd worden de 
parkeernormen in steeds meer gemeenten verlaagd. Hierdoor kunnen projectontwikkelaars bouwkosten 
besparen. Maar, te weinig parkeerplaatsen kunnen ook tot overlast leiden. Hebben we in de toekomst een 
probleem met te weinig plaatsen of is hier maatwerk mogelijk? 
Een pittig gesprek over de schaarse ruimte voor onze heilige koe.
GIULIANO MINGARDO (ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM), MARCO VAN BURGSTEDEN (CROW), MARTIEN DAS (RWS) 
EN SASKIA KLUIT (FIETSERSBOND)

BREAK OUT   RONDE 3  15.00–16.00BREAK OUT   RONDE 2  14.05–14.30

 PLENAIRE DAGAFSLUITING   NL/EN  16.20 – 17.00 UUR   GROTE ZAAL 
Het perspectief van de aanbieders: wat is er nodig om nieuwe mobiliteitsvormen 
in gebiedsontwikkeling op te schalen?
FLEUR SCHRAVEN (URBEE), SANDRO VAN DE LOOIJ (FELYX), KARINA TIEKSTRA (MYWHEELS) EN CAMIEL BEEREN (AMBER)

Intermezzo: Mobility Museum 2050
A thought-provoking story on how people will not become more, but less mobile in the future. 
DYLAN AHERN (STUDENT MOBILITY MUSEUM 2050 UU)

GERSHWIN BONEVACIA (STADSDICHTER VAN AMSTERDAM)

PAUZE  14.30–15.00

PAUZE  16.00–16.20



Mede mogelijk gemaakt door

Inspiratiepartners

Organisatie

Moderatoren
Met moderatoren Natasja van den Berg, Robert Boshouwers, 
Monique Verhoef, Daan Dekker, Robbert Bovee en Tracy Metz.

Team
Reframe: Ananda Groag. Rebel Group: Ewoud Dekker, Robert Boshouwers en Douwe Kool.
Pakhuis de Zwijger: Servaz van Berkum, Anne Wijnen, Ticho Goossens, Ilse van de Kamp 
en Patrick de Bruin.

Mobility Museum 2050 
What do you see when you look back at our mobility history from a point in the future? 
In this exhibition at display in the Expo you will discover artefacts that represent 
mobility disruptions from 1894 to 2049. Two of the curators will also present during 
the plenary program.

Social media
 WIFI-NETWERK  
 ZWIJGER_ZALEN 

 WIFI-WACHTWOORD  
 dezwijger 

 WEBSITE 
 living-mobility.com 

 TWITTER  
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 HASHTAG  
 #LIVINGMOBILITY 

Zalen Pakhuis de Zwijger


