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Wat is een realistisch beeld van de toekomst?

1960  1990  2020  2050



1927  2026



1960  1990





Maar wat dan wel? 

Thema’s

- Demografische ontwikkeling / gedrag

- (voertuig) Techniek & ICT

- Infrastructuur

- Stedelijke ontwikkeling

- Klimaat en Energie

- (Macro Economie)

Volgende sheets laten een ontwikkeling door de tijd zien met iedere keer een 

interval van 30 jaar.



Maar wat dan wel? 

Demografie



Demografie

Bron: Janssen, L., Okker, V. & Schuur, J. (2006). Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040. Bilthoven: RIVM

Verwachting voor 2050



Demografie

Zwaartepunt verschuift 

tussen 1960-1990

1960  piekgroep is tot 

en met 10 jaar

1990  piekgroep is 20 

tot 45 jaar

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide (2019)

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide


Demografie

Trend zet zich door in 

2020 met een 

zwaartepunt tussen de 50 

en 65 jaar

De verwachting voor 2050 

is hier een afwijking op. 

Betere spreiding en 

groter aandeel oudere 

bevolking

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide (2019)

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide


Demografie

Klassiek gezin niet meer 

de standaard.

Meer 1 

persoonshuishoudens

Minder mensen per 

huishouden

Vraagt om meer en ander 

soort vervoer.

Bron: Duin, van C., Riele, te S. & Stoeldraijer, L. (2018). Huishoudensprognose 2018-2060: opmars eenpersoonshuishouden zet door. Den Haag: CBS



Demografie

Tot 2050 personenmobiliteit blijft groeien (WLO/CPB/CBS)

- Bevolkingsgroei

- Welvaart

- Efficiënter vervoersysteem



Auto & techniek



Auto en Techniek



Auto (techniek)

Technologische 

vooruitgang is van belang 

voor het kunnen 

accommoderen van al 

deze mensen die zich 

moeten verplaatsen.

1960 

 1990



Auto (techniek)

Auto’s worden:

- Zuiniger

- Efficiënter

- Deelauto’s 

- Zelfrijdend?

2020

 2050?



Auto (techniek)



Auto (techniek)



Auto (techniek)



ICT (Techniek)

ICT-toepassingen zorgen 

ervoor dat we efficiënter 

onderweg zijn

Meer vrachtauto’s op de weg, maar 

niet meer ruimtegebruik 

Goede communicatie onderling 

voor efficiënt ruimtegebruik 

Integreren van shared mobility

opties in route planners



ICT (Techniek)

• Rekeningrijden,

• Anders betalen voor 

mobiliteit

• Beprijzen

• Kilometerheffing

• …

Onontkoombaar



Auto (techniek)

Auto’s in 2050

- CO2 auto’s neemt af ook bij groei mobiliteit

- Intensievere benutting autocapaciteit

- Meer gericht op vervoer op maat

- Steeds meer taken worden overgenomen van de bestuurder, maar…



Stedelijke Ontwikkeling



Stedelijke ontwikkeling 
Denken vanuit bereikbaarheid

Extra treinsporen

Nieuwe stations

Hogere frequentie van OV

Nieuwe woningbouw bij 

OV in de buurt plaatsen

Verdichting



Stedelijke ontwikkeling
Meervoudig ruimtegebruik

Verdichting van de 

ruimte.

Meerdere functies op 1 

locatie

Eerste voorbeelden zijn 

er, maar ontwikkeling is 

nog noodzakelijk

Nu Toekomst?



Stedelijke ontwikkeling
Meervoudig ruimtegebruik

Nu Toekomst?
Van een simpele 

betonnen straat naar een 

plein voor voetgangers, 

fietsers, groen en 

ontspanning waarbij de 

auto te gast is.



Stedelijke ontwikkeling
Meer ruimte voor OV

Nu Toekomst?
Transitie van een auto-

minded binnenstad naar 

een binnenstad voor 

divers gebruik



Stedelijke ontwikkeling
Knooppunten

Nu Heden
Utrecht Catharijnesingel

Een trend die reeds is 

ingezet en zal moeten 

worden doorgezet om 

alle mensen te kunnen 

verplaatsen.

Ook hier de transitie van 

auto-minded naar 

multidisciplinair gebruik



Stedelijke ontwikkeling
Knooppunten

Nu Toekomst
Rotterdam Coolsingel

Ook hier wordt dezelfde 

trend doorgezet.



Om de toenemende mobiliteit  te kunnen faciliteren zal ook de stedelijke 
ontwikkeling mee veranderen

- tot 2030 nog wel (beperkte) nieuwe weginfrastructuur

- Focus op OV

- Meervoudig ruimtegebruik

- Verknopen van modaliteiten

- Knooppunten zelf

Stedelijke ontwikkeling



Samengevat:

• Bevolking groeit beperkt, maar wordt steeds ouder en individualistischer

• Meer en meer mobiliteit

• Vervoer op Maat

• Technologische vooruitgang zorgt voor slimmer en efficiënter vervoer

• Stedelijke inrichting meer op multidisciplinair gebruik ingericht

• Meervoudig ruimtegebruik

Samenvatting



Voorbeelden
Wat denken wij?

Verdichting van de 

bebouwde kom

Focus op groen

Wonen, leisure en 

toegankelijkheid op 1 

locatie



Voorbeelden
Wat denken wij?

Meerlaags



Voorbeelden
Wat denken wij?

Meerlaags



Voorbeelden
Wat denken wij?

Mulitmodale Knooppunten



Voorbeelden
Wat denken wij?

Meerlaags,

Verdichting,

Knooppunten



Beton?

Benutten, … beprijzen,…  bouwen

• Viaducten, bruggen
• Groei OV  toegewijde infrastructuur
• Tunnels
• Meerlaags bouwen
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