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Abstract: 

De Rotterdamse mobiliteitsarena is in 2015 gevormd als een tijdelijk innovatienetwerk. Een bijzondere 

mix van vooruitstrevende denkers en doeners hebben de kans gegrepen om samen aan de slag te gaan 

met de toekomst van Rotterdam en de rol van mobiliteit daarin, vervat in de transitieagenda ‘Nieuwe 

wegen inslaan’ die in december 2015 gepresenteerd is. In deze terugblik beschrijven we de aanpak en 

brengen we in kaart wat de uitkomsten van de mobiliteitsarena zijn. Wat is er gebeurd? Welke 

dynamiek is ontstaan? Ook staan we stil bij de lessen van de aanpak: wat zou vaker moeten gebeuren?  
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1 Terugblik ‘Nieuwe wegen inslaan’ 
1.1 Context 

De Rotterdamse mobiliteitsarena is in 2015 gevormd als een tijdelijk innovatienetwerk. Een bijzondere 

mix van vooruitstrevende denkers en doeners hebben de kans gegrepen om gezamenlijk na te denken 

over de toekomst van Rotterdam en de rol van mobiliteit daarin. Vanuit een scherpe analyse is 

toegewerkt aan een visie en concrete acties, vervat in de transitieagenda ‘Nieuwe wegen inslaan’ die 

in december 2015 gepresenteerd is. 

Deze mobiliteitsarena kreeg vorm in een tijd waarin meer ruimte ontstond voor vernieuwing in 

mobiliteit. Exemplarisch hiervoor zijn debatten over de ‘fiets als heilige koe’ en de opening van het 

nieuwe stationsplein, geheel volgens de principes van de ‘city lounge’. Gevoed door een gevoel van 

momentum en het niet willen missen van kansen heeft het Rotterdamse college hoge ambities gesteld 

voor haar mobiliteitsbeleid. Vanuit innovatie, gezondheid en duurzaamheid zijn er duidelijke 

uitdagingen en kansen in de stad in kaart gebracht in de mobiliteitsagenda (RMA), de gemeentelijke 

beleidsagenda voor deze coalitieperiode.  

Met haar eigen mobiliteitsagenda als startpunt heeft de gemeente ‘de ramen open gezet’, om aan te 

sluiten bij de dynamiek en potentie in de stad. Hiertoe heeft de gemeente in 2015 samen met 

adviesbureaus DRIFT (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Meneer de Leeuw de mobiliteitsarena 

georganiseerd. Doel was ruimte te creëren om verder en ook breder te gaan dan het gemeentelijk 

beleid. Met erkenning dat in zo’n innovatietraject niet alles van te voren te voorzien zou zijn, werden 

de volgende verwachte uitkomsten geformuleerd: 

- Een vernieuwingsnetwerk van initiatiefnemers en belanghebbenden over mobiliteit in 

Rotterdam; 

- Een inspirerende transitieagenda voortbouwend op de geformuleerde RMA; 

- Relevante ideeën die de uitwerking van de RMA-gerelateerde deelplannen kunnen 

voeden (eg. verkeersveiligheidsplan, fietsplan en verkeersplan); 

- Het in gang zetten en versterken van initiatieven en transitie experimenten in 

Rotterdam. 

1.2 Aanpak terugblik  
In deze terugblik beschrijven we de aanpak en brengen we in kaart wat de uitkomsten van de 

mobiliteitsarena zijn. Wat is er gebeurd? Welke dynamiek is ontstaan? Ook staan we stil bij de lessen 

van de aanpak: wat zou vaker moeten gebeuren? Wat kan beter? Hoe kan de dynamiek van 

vernieuwing nog verder versterkt worden? 

Om hier goed zicht op te krijgen hebben we in april 2016 de deelnemers van het arenatraject en leden 

van het organiserend team benaderd met een aantal vragen per mail of telefoon. In totaal hebben we 

zes mensen gesproken per telefoon en hebben 13 mensen gereageerd per e-mail (zie de bijlage voor 

overzicht interview protocol en de vragen per e-mail). Deze inzichten zijn besproken in een informele 

bijeenkomst op vrijdag 20 mei waarbij een aantal van de deelnemers aanwezig was. In deze publicatie 

zijn de belangrijkste inzichten uit de interviews en vragen verwerkt om zowel terug te blikken als 

vooruit te kijken naar de rol van mobiliteit in het versterken van de aantrekkelijke stad Rotterdam.  

http://www.drift.eur.nl/?p=9657
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2 De mobiliteitsarena: van analyse tot visie en agenda 
Allereerst een terugblik op het traject: hoe is dit verlopen? Nadat de gemeente begin 2015 besloten 

had om een arenatraject te organiseren, was de eerste stap het leggen van een goede basis voor het 

traject. Tussen februari en april heeft het team tegelijkertijd gewerkt aan een systeemanalyse en 

actoranalyse. Met een twintigtal interviews en een discussiesessie met collega’s van verschillende 

afdelingen is een beeld verkregen van de dynamiek, uitdagingen en kansen met betrekking tot de 

toekomst van mobiliteit in Rotterdam. Op basis van de interviews is vervolgens een arenagroep 

gevormd met 16 toekomstgerichte en ondernemende Rotterdammers van verschillende 

achtergronden.  

De eerste bijeenkomst van de arena, eind april, stond in het teken van kennismaking en het 

structureren van de opgave. De presentatie van de inzichten uit de interviews gaf aanleiding tot een 

discussie over de urgentie en wat voor verandering nodig is. De groep kwam tot de conclusie dat het 

huidige mobiliteitssysteem goed was voor het Rotterdam van toen, maar niet voor het Rotterdam van 

straks. Dit legde de basis voor het verkennen van toekomstbeelden en het formuleren van benodigde 

omslagen in twee volgende discussies. In een ‘Open Space’ bijeenkomst werd vervolgens gewerkt aan 

de formulering van icoonprojecten: projecten die symbolisch zijn voor de geschetste omslagen, en 

bijdragen aan het in gang zetten hiervan. Met deze bijeenkomst werd ook een eerste verbreding 

ingezet, omdat de arenadeelnemers hierbij mensen hun netwerk uitnodigden.  

Zeven van deze projectideeën zijn vervolgens uitgewerkt en opgepakt door de deelnemers, individueel 

of in deelgroepjes. Deze projecten en de achterliggende analyse en toekomstbeelden werden in 

december 2015 gepresenteerd tijdens een verbredingsbijeenkomst met ca. 80 mensen. Dit moment 

markeerde ook de publicatie van de transitieagenda ‘Nieuwe wegen inslaan’. 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave van het verloop van de mobiliteitsarena in Rotterdam  

http://www.drift.eur.nl/?p=9657
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3 Wat heeft het arenatraject in gang gezet? 
11 december 2015 markeerde een belangrijk moment, als ‘deadline’ voor de transitieagenda en 

presentatie van de projecten. Wat is het resultaat geweest van het werk in de maanden ervoor, en 

hoe heeft dit doorgewerkt?  

 

Figuur 2: Deel van de systeemanalyse uit de transitieagenda ‘Nieuwe wegen inslaan’ 

3.1 Nieuwe en brede blik op mobiliteit… 

De nieuwe inzichten werden als waardevol omschreven, vooral omdat het niet enkel om de technische 

vervoerskant van mobiliteit ging maar omdat de discussie veel breder werd getrokken naar de 

ruimtelijke, sociale en economische aspecten van mobiliteit. Dit werkte inspirerend, motiverend en 

verbindend omdat het onderwerp hierdoor veel meer tot leven kwam, door boven mobiliteit als doel 

uit te stijgen richting mobiliteit als middel voor de aantrekkelijke stad. Hierdoor werden de deelnemers 

zich bewust dat het anders moest en anders kan en op welke wijze ze daar zelf een bijdrage aan 

konden leveren. Voor sommige deelnemers bracht dit traject het thema mobiliteit tot leven en nieuwe 

relevantie, voorheen leek het hen een saai en specialistisch onderwerp. 

Het toekomstbeeld als uitkomst van de arenasessie werd gewaardeerd omdat het gezamenlijk 

geformuleerd is en daarmee echt een gedragen toekomstbeeld is geworden dat als stip op de horizon 

werkt. Dit werd zowel teruggezien in hoe dit toekomstbeeld is opgenomen in het Stedelijk 

verkeersplan en het Fietsplan van de gemeente als wel in de concrete projecten die zijn ontstaan in 

de stad.  
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Figuur 3: De toekomstbeelden uit de transitieagenda ‘Nieuwe wegen inslaan’ 

 

3.2 … werkt door in beleid 

De mobiliteitsarena werd vanuit de gemeente Rotterdam georganiseerd omdat er behoefte was aan 

het verkennen van vernieuwende perspectieven in samenwerking met ondernemende en 

toekomstgerichte Rotterdammers. De inzichten uit de analysefase liet al sporen na in de Rotterdamse 

mobiliteitsagenda. De visie die ontwikkeld is samen met de deelnemers tijdens de mobiliteitsarena is 

terugkomen als een stip op de horizon in beleidstukken zoals het Stedelijk Verkeersplan, het Fietsplan 

en Parkeerplan. Dit werd door veel van de deelnemers genoemd als een belangrijke vorm van impact 

van de arena.  

De werkwijze werd herkend als een andere/nieuwe werkvorm die goed aansluit bij de ontwikkeling 

die al gaande was binnen de gemeentelijke organisatie in de laatste jaren. De mobiliteitsarena heeft 

een impuls gegeven door de vernieuwende werkwijze als concrete invulling van de veranderende rol 

van de overheid. Het arenatraject wordt in deze context nog vaak gebruikt als voorbeeld van hoe het 

anders kan, en wordt er nagedacht over hoe de methode toegepast kan worden op andere domeinen.  

Ook sloot de arena goed aan bij de transitie in de sector mobiliteit door het faciliteren van een 

integrale kijk op het thema mobiliteit en de koppeling te maken tussen de domeinen verkeer, 

stedenbouw en economie. Dit kwam terug in de inhoudelijke discussies over de invloed van de 

maatschappelijke en sociale en economische aspecten van mobiliteit en werkt door in de 

werkzaamheden van de deelnemers en de plannen die ontwikkeld worden. Dankzij de persoonlijke 

betrokkenheid van beleidsmakers van stedenbouw en economie vinden de ontstane ideeën ook in 

deze domeinen hun weg, zoals in de ‘Kaart van de Stad’.  

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202014/Verkeer%20en%20Vervoer/Rotterdamse_mobiliteits_agenda.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202014/Verkeer%20en%20Vervoer/Rotterdamse_mobiliteits_agenda.pdf
http://www.rotterdam.nl/stedelijkverkeersplan
http://www.rotterdam.nl/fietsplanrotterdam
http://www.rotterdam.nl/gemeentepresenteertparkeerplan20162018
http://www.rotterdam.nl/tekst:kaartvandestad
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3.3 Dialoog en samenwerking 

Eén van de belangrijkste resultaten van de arena die naar voren kwam was de krachtenbundeling van 

een bevlogen groep Rotterdammers, die gezamenlijk vanuit verschillende invalshoeken en 

achtergronden nadenken over toekomst van de mobiliteit en hoe je van Rotterdam een aantrekkelijke 

stad kan maken. Belangrijk hierbij was de ruimte en het vertrouwen die er was om je standpunten en 

ideeën in te brengen en de inspiratie en energie die dit opleverde. De groep was erg divers doordat er 

zowel ondernemers en bewoners van Rotterdam aanwezig waren als wel ambtenaren, waar door 

diverse perspectieven samen kwamen en er van elkaar ook geleerd werd. Binnen deze groep zijn 

nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan waardoor het netwerk van de individuele deelnemers is 

vergroot. Zoals een van de deelnemers het omschreef: “Misschien zou je de groep wel het beste 

kunnen omschrijven als een beginnend Platform voor actieve Rotterdammers, die weten wat ze aan 

elkaar hebben en hoe ze elkaar – wanneer dat nodig is – kunnen bereiken en aanvullen.” 

3.4 Versterken van een beweging 

De visie die is ontwikkeld tijdens de 

mobiliteitsarena is ook omgezet in daden 

zowel de opname in het beleid, maar ook 

in de vorm van de experimenten die als 

concrete projecten zijn door ontwikkelend. 

Hierbij werden de nieuwe 

samenwerkingsverbanden als belangrijke 

uitkomst van de mobiliteitsarena ervaren 

doordat er deuren geopend werden en 

bestaande ideeën opgepakt werden door 

een diversere groep. Hiernaast werd ook 

het draagvlak vergroot voor de initiatieven 

in de stad, doordat ze zich gesteund voelde 

door de andere deelnemers die vanuit een 

soortgelijke motivatie tewerk gaan. De 

wederzijdse beïnvloeding werkte zowel 

enthousiasmerend als ook inhoudelijk 

verrijkend. Na de laatste bijeenkomst is de beweging voortgezet in de vorm van afzonderlijke 

initiatieven, waarbij de ideeën en concepten die ontwikkeld waren door de arena groep zijn verder 

gebracht in de stad. De groep als geheel bestaat niet meer in dezelfde vorm, maar het gedachtegoed 

is wel opgenomen in de dagelijkse activiteiten en werkzaamheden van de arenadeelnemers.  

3.5 Specifieke projecten en samenwerkingen 
In lijn met de visie zijn een aantal nieuwe projecten gestart, door individuele deelnemers of in 

samenwerking, om de ‘stad van straks’ nu al zichtbaar en tastbaar te maken. Wat is er nadien gebeurd 

met deze projecten en experimenten, wie zijn hierbij betrokken, en hoe heeft het arenatraject deze 

beïnvloed? 

3.5.1 MAAS en Deur-tot-Deur Mobiliteit, voorheen: Kristalmobiliteit 

Met het initiatief MAAS (mobility as a service) wordt de deur-tot-deur mobiliteit in Rotterdam 

vereenvoudigd en aangeboden op een digitaal platform. Het initiatief richt zich enerzijds op de fysieke 

“het heeft wel geholpen het sneller op gang te 

brengen” 

“het is creatiever geworden” 

“het heeft geholpen meer draagvlak te vinden” 

/ “geesten open gemaakt” 

“het is opgenomen in het beleid” 

“het gaf aanknopingspunten” 

“je voelt je gesteund” 

“ik gebruik het nog vaak als voorbeeld van hoe 

het anders kan” 

“door de arena zijn we het gaan koppelen” 

“het was zeker ook wel van de grond gekomen, 

maar misschien met andere partijen en minder 

snel” 

“meer zeker van je zaak” 

 

Figuur 4: Citaten van arenadeelnemers over de invloed van de 
mobiliteitsarena 
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toevoegingen aan het bestaande vervoerssysteem die nodig zijn voor een compleet aanbod van deur-

tot-deur. Hierbij worden de verschillende vervoerssystemen in kaart gebracht en zijn er eerste stappen 

gezet om deze verder uit te breiden (door het onderzoek naar het deelfietssysteem). Anderzijds 

worden de verschillende modaliteiten (trein, tram, bus, metro, fiets, taxi, elektrische auto, watertaxi, 

etc.) met elkaar in verbinding gebracht om in zijn totaliteit aan te kunnen bieden via een digitaal 

platform. Op dit moment wordt er gewerkt aan het in gang zetten en experimenteren met het service 

systeem.  

De mobiliteitsarena heeft bijgedragen door de inbreng van het lange termijn perspectief uit de arena 

in de verdere voortzetting van het initiatief MAAS. Het idee van MAAS leefde al onder een aantal van 

de arenadeelnemers maar is verrijkt door de betrokkenheid van andere deelnemers uit de 

arenagroep. Door zowel de inhoudelijke verrijking als de nieuwe samenwerkingsverbanden heeft het 

initiatief een boost gekregen. Het concept is nu ook opgenomen in het Stedelijk Verkeersplan. Het 

initiatief was volgens de deelnemers zonder de mobiliteitsarena waarschijnlijk ook wel van de grond 

gekomen, maar dan met andere partijen en in een ander tempo. De mobiliteitsarena heeft bijgedragen 

door het scheppen van randvoorwaarden, draagvlak en steun zowel binnen het beleid als door de 

partners die zijn aangehaakt waardoor de realisatie en het proces vergemakkelijkt/versneld is.  

Vanuit de arena zijn 6 deelnemers nog (in meer of mindere mate) betrokken bij dit initiatief o.a. gelinkt 

aan de Rotterdamse Watertaxi, de Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC), Rebel Group, de BMX-

fietsschool, de gemeente, en de Erasmus Universiteit. Naast de initiële groep hebben andere partijen 

zich aangesloten bij dit initiatief zoals: Calender 42 en Go About die betrokken zijn voor het multi-

modale reisplan, de RET die als OV-bedrijf ook mee gaat met het concept, de Verkeersondernememing 

die MAAS ziet als een vervolg op het spitsmijden project. De filantropische stichting De Verre Bergen 

heeft inmiddels ook interesse getoond. Veel van de overige arenadeelnemers zijn over dit initiatief op 

de hoogte gehouden of gaven aan er in ieder geval wel wat van gehoord te hebben na de laatste 

bijeenkomst. 

3.5.2 Open Streets 

‘Open Streets’ is een initiatief om een aantal straten tijdelijk open te stellen voor mensen, door ze te 

sluiten voor verkeer. Hierdoor ontstaat nieuwe publieke ruimte waar mensen van verschillende 

leeftijden, capaciteiten en achtergronden samen in beweging komen. Al wandelend, hardlopend, 

fietsend, dansend en skatend beleven ze de stad op een nieuwe manier. 

Open Streets is een internationaal project gestart in Bogotá, dat populair is in verschillende Latijns-

Amerikaanse steden en sterk aan het groeien is in Noord Amerika met nu al meer dan 100 initiatieven. 

Een aantal arenadeelnemers hebben samen het plan opgepakt om dit initiatief ook in Rotterdam een 

succes te maken. Dit soort initiatieven gaat een stuk verder dan de straatfeesten die al wel in 

Rotterdam bestaan; het streven is het echt onderdeel van de stad te maken (bijvoorbeeld wekelijks) 

en grote, aaneengesloten stukken stad ‘terug te geven aan de bewoners’.  

Door de arena is er een momentum ontstaan waardoor er nieuwe deelnemers zijn aangehaakt, en 

(meer) steun vanuit de gemeente is gekomen. In de vierde arenabijeenkomst is het idee ingebracht 

en uitgewerkt met een groep arenadeelnemers, hieruit is ook een sterke betrokkenheid ontstaan van 

een Rotterdamse ambtenaar. Op zondag 18 september was de eerste Open Streets een feit, als 

onderdeel van Happy Streets. Tussen 9.00 en 14.00 uur werden één rijrichting van het Oostplein, de 

Goudsesingel, de Mariniersweg en de Burgermeester van Walsemweg vrijgegeven om te komen 

http://www.hotelnewyork.nl/over-hny/watertaxi/
http://www.rmc-rotterdam.nl/nl/
http://www.rebelgroup.com/
http://www.bmxfietsschool.nl/info/organisatie
http://www.bmxfietsschool.nl/info/organisatie
http://site.calendar42.com/
http://www.filedier.nl/algemeen/verslag-maas-slush-helsinki/
http://www.happystreets.nl/
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flaneren, fietsen of spelen. Dit werd gekoppeld aan allerlei activiteiten georganiseerd met bewoners 

en winkeliers als Barefeet Meditation Walk, salsa, arial silk dance, skaten, sportief paaldansen, jeu de 

boules, ping pong, schaken, stoepkrijt kunst en massages.1  

Daarnaast heeft een andere arenadeelnemer met zijn organisatie Adem-in-Rotterdam en een 

bewonersorganisatie op de afgesloten ’s-Gravendijkwal een Italiaanse bruiloft georganiseerd als 

symbool van de verbinding tussen de door de weg gescheiden buurten – geheel in lijn met dit idee. 

 

Figuur 5: Open Streets in Rotterdam (foto: Studio van der Poort) 

3.5.3 Droomstraten 
Geïnspireerd door het Gentse initiatief ‘leefstraat’ is in Rotterdam de ‘droomstraat’ ontstaan. 

Bewoners maken in onderling overleg in hun straat ruimte om te spelen, verblijven en ontmoeten, en 

maken hun straat daarvoor tijdelijk autovrij. Dit is mooi voor de buurt, en geeft tegelijkertijd voeding 

aan anders denken over de straat als openbare ruimte en daarmee ook over het ruimtelijke beleid van 

de stad. De totstandkoming van de eerste droomstraat in de Berkelselaan, en het latere gemeentelijke 

beleid rond droomstraten, liep parallel aan de mobiliteitsarena en is vanuit een persoonlijke link 

ontstaan. De Gentse aanjager van de leefstraten was immers ook betrokken bij de organisatie van de 

Rotterdamse mobiliteitsarena. 

De rol van de mobiliteitsarena buiten deze persoonlijke link is beperkt, het traject gaf de gemeente 

vooral extra motivatie om ruimte te maken voor droomstraten. Tijdens het arenatraject zijn er door 

verschillende arenaleden ideeën en inzichten werden aangereikt het droomstraten-verhaal kunnen 

versterken, bijvoorbeeld het idee van de boomgaard-stad en de uitwerking van het toekomstbeeld 

aantrekkelijke en verbonden stad. Vanuit zowel het arenatraject als de Droomstraten was meer 

wederzijdse verrijking en verbreding mogelijk geweest. Wel zijn deelnemers uit de arena geïnspireerd 

om het idee verder op te pakken: zo wordt bij Greenwheels nu gewerkt aan een aanbod van deelauto’s 

gelinkt aan zulke droomstraten.  

                                                           
1 Zie ook  www.rijnmond.nl/nieuws/146450/Dansen-op-de-weg-tijdens-eerste-Rotterdamse-Open-Streets  

http://www.ademinrotterdam.nl/
http://myalbum.com/album/hfjGijjCrpFf
http://www.rijnmond.nl/nieuws/146450/Dansen-op-de-weg-tijdens-eerste-Rotterdamse-Open-Streets
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3.5.4 BMX-fietsschool 
De BMX-fietsschool van een van de arenadeelnemers is een ander voorbeeld van een initiatief wat 

door de mobiliteitsarena verder is versterkt. Het initiatief richt zich op verkeerseducatie op 

basisscholen door een praktisch programma waarin fietsvaardigheid spelenderwijs op basis van 

maatwerk aan de kinderen wordt bijgebracht. Hiernaast wordt de BMX sport als naschoolse activiteit 

onder de aandacht gebracht. 

 

De arena heeft bijgedragen in het verkrijgen van vertrouwen waardoor de gemeente het project op 

grotere schaal heeft willen financieren. Door de arena zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan 

rond het initiatief, bijvoorbeeld door het filmpje van Rebel. Dit vertelt het verhaal over de 

toegevoegde waarde van de BMX-fietsschool voor de kinderen en de stad. Daarnaast hebben een drie-

tal arenadeelnemers vanuit hun expertise meegedacht over het initiatief, en is er een link gelegd met 

de ‘fietsvriendelijke scholen’ in Fietsen op Zuid (zie hieronder). Ook de Verkeersonderneming werkt 

mee aan de fietseducatie op scholen om zo een sociale aanpak te introduceren naast hun taak van file 

bestrijding op snelwegniveau. En werd de BMX-fietsschool op 2 april 2016 door Wethouder Pex 

Langeberg geopend. 

 

Figuur 6: Kruisbestuiving: Shurdon Faneyte, initiatiefnemer van de BMX-fietsschool, geeft bandenplakles bij Fietsen op Zuid 

 

3.5.5 Fietsen op Zuid 
Fietsen op Zuid is 2016 gestart om het fietsgebruik in Rotterdam-Zuid te bevorderen. Niet als doel op 

zich, maar middel om de sociale potentie van Rotterdam-Zuid aan te spreken. Because, DRIFT, 

HUGOCYCLING en de Fietsersbond werken in opdracht van, en in samenwerking met, gemeente 

Rotterdam, aan de opbouw van een netwerk van lokale partijen om de commerciële en 

maatschappelijke kansen van de fiets te grijpen. In projecten als BikePark, fietsvriendelijke scholen en 

het kinderfietsenplan werken ze aan zowel ‘software’ (lifestyle en educatie) als ‘hardware’ 

(infrastructuur, buitenruimte en simpelweg toegang tot een werkende fiets).  

http://www.bmxfietsschool.nl/info/organisatie
http://www.rebelgroup.com/nl/ideeen/nieuws/rebel-brengt-u-onder-de-aandacht:-de-bmx-fietsschool/373
http://www.fietsenopzuid.nl/
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Ten tijde van de arenabijeenkomsten werd er al door een van de deelnemers gewerkt aan een 

voorstudie van een dergelijk project. Het arenatraject heeft geholpen om Fietsen op Zuid werkelijk 

van de grond te krijgen. De betrokkenheid van DRIFT bij dit project is in de arenabijeenkomsten 

ontstaan, en de verbreding van het mobiliteitsdenken in de arena gaf de gemeente argumentatie om 

juist in te zetten op een project dat vooral gericht is op de sociaal-economische kant van fietsen. 

3.5.6 Ontbijt op de brug 
‘Ontbijt op de brug’ is een initiatief van een arenadeelnemer waarin de metaforische kracht van de 

brug als verbindende factor wordt ingezet. Het initiatief richt zich op het leggen van verbindingen 

tussen de diverse groepen Rotterdammers, en met name de verschillende culturen, jongeren en 

bedrijven. Op 2 september 2016 zou het fiets- en looppad van de Erasmusbrug aan één kant afgesloten 

worden voor een ontbijt met meer dan 2000 Rotterdammers. Ondanks steun van de gemeente kwam 

de vergunningverlening niet op tijd rond; het ontbijt is daarom verplaatst naar 2017.  

Dit evenement maakt de kennis over het ontbijt vanuit verschillende culturen tastbaar en zet dit in als 

middel om de afstand tussen jongeren en bedrijven te verkleinen. Bedrijven kunnen een tafel huren 

en in contact komen met jongeren, ook schuiven er bekende Nederlanders aan de tafels aan. Rondom 

het evenement worden diverse acties ondernomen, ‘Op weg naar de brug’ die op dit moment al in 

gang zijn gezet zoals een kookwedstrijd voor talentvolle jonge koks en een foto cursus door een 

beroemde fotograaf. Het initiatief wordt getrokken door een stichting, opgezet vanuit SEZER in 

samenwerking met scholen (ROC, InHolland, Hogeschool Rotterdam, Willem de Koning college) en 

verschillende andere organisaties en lokale ondernemers.  

Het idee bestond al voor de deelname aan de mobiliteitsarena en is door de discussies tijdens de 

bijeenkomsten verrijkt; het sluit goed aan bij het beeld van een (sociaal) verbonden stad. Bij de 

organisatie van het initiatief is gebruik gemaakt van het netwerk dat door de arena is ontstaan, ook 

de opgedane kennis kwam van pas doordat dit bijdroeg aan het zelfvertrouwen.  

3.5.7 Valet-parking 
 ‘Valet-parking’ biedt een oplossing aan de onderbezetting van gemeentelijke parkeergarages en de 

drukke straten in het weekend in Rotterdam, door aan de rand van de stad Valet-parking punten in te 

richten. Vanuit deze punten kunnen autobezitters met het openbaar vervoer verder reizen naar de 

binnenstad, en ontvangen ze een app-je waar ze hun auto kunnen vinden als ze weer naar huis gaan. 

Irma Bijl-Rodenburg heeft een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden voor de invoering van 

dit systeem verder te verkennen vanuit beleid en uitvoering gemeente en de verkeersonderneming. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de businesscase en de verdere verkenning van de 

mogelijkheden.  

3.5.8 Overige projectideeën 
Twee andere projectideeën zijn in de arenagroep ontstaan, maar niet verder opgepakt. Het idee ‘Kunst 

bereikbaar’ is blijven liggen omdat de intiatiefnemer zich volledig richtte op de ontbijt op de brug, het 

idee ‘Spring maar achterop’ was vooral bedoeld als ludiek idee om aan het denken te zetten. 

  

http://rotterdamontwaakt.nl/nl/missie-en-doelstelling.html
http://www.sezer.nl/
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4 Lessen en vooruitblik 
Wat kunnen we leren van het arenatraject en hoe kunnen we hierop voortbouwen? Op basis van de 

antwoorden van de betrokkenen kunnen we suggesties geven zowel over de directe opvolging van 

wat er in dit tijdelijke innovatienetwerk is ontstaan, als over hoe deze transitiegerichte manier van 

werken meer ruimte kan krijgen in de stad. 

4.1 Doorwerking van de agenda in beleid en concrete projecten 

De mobiliteitsarena heeft gezorgd voor vertrouwen als basis waardoor er ruimte is gekomen om de 

initiatieven verder te ontwikkelen. Om het vertrouwen vast te houden moet het verhaal nog meer tot 

leven komen in de stad. 

De vertaling van de transitieagenda naar stevig beleid en concrete projecten wordt door veel van de 

arenadeelnemers genoemd als de belangrijkste vervolgstap, die al gedeeltelijk is ingezet. Voor een 

aantal van de ondernemers gaat dit nu nog veel te langzaam en blijft de beleidswereld (gemeente, 

maar ook bijvoorbeeld RET) traag en traditioneel waardoor het gevoel ontstaat dat er nog niet echt 

iets wordt gedaan met de inzichten uit de arena. Aan de andere kant worden de stappen die gemaakt 

zijn ook sterk gewaardeerd, zoals de vertaling van de ideeën naar het Stedelijk Verkeersplan en het 

Fietsplan waar duidelijk ideeën in terug te herkennen zijn. Een suggestie wordt nog gedaan om de 

arenadeelnemers (en/of anderen) te blijven betrekken in de vorming van het beleid. De gemeente zou 

hen bijvoorbeeld kunnen uitnodigen om op een bijzondere bijeenkomst al haar kennis en energie 

samen te leggen rond specifieke vraagstukken om de ambtenaren en hun ideeën een stap vooruit te 

helpen.  

Wat vooral belangrijk gevonden werd is dat het grote verhaal verteld moet blijven worden wanneer 

het gaat over de visie op de stad en 

wanneer het gaat over hoe de 

initiatieven hieraan bijdragen. Doordat 

dit verhaal zowel door de ambtenaren, 

de politiek verantwoordelijke als de 

ondernemers verder gedragen wordt 

zullen de initiatieven niet slechts als 

lief, klein en aaibaar gezien gaan 

worden, maar als serieuze eerste 

stappen in de richting van de lange 

termijn visie. Het idee leeft dat 

hiermee uiteindelijk het bestuurlijke 

commitment alsook bereidheid bij 

bewoners en ondernemers ontstaat 

om echt grote stappen te maken. 

  Figuur 5: Screenshot uit filmpje Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2030 
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4.2 Meer experimenteerruimte  

Wat op dit moment als grootste barrière werd ervaren door de betrokkenen is het creëren van ruimte 

(zowel in tijd, expertise als budget) om verder te komen met de initiatieven. Daar waar tijdens de 

arenasessies ruimte en tijd werd vrijgemaakt om samen na te denken over hoe het anders kan, 

ontbreekt het nu vaak aan tijd en ruimte door de drukte en de ‘waan van alle dag’. Doordat iedereen 

zo druk is met zijn/haar werkzaamheden blijft er weinig tijd over voor uitwisseling van ervaringen. Het 

vasthouden van de kruisbestuiving en co-creatie die zo inspirerend werkte tijdens de mobiliteitsarena 

komt hierdoor onder druk te staan.  

Deze ruimte wordt als essentieel gezien door de arenadeelnemers voor het vasthouden van het 

vertrouwen. Er bestaat een angst dat het vertrouwen langzaam af zal nemen wanneer er geen ruimte 

wordt vrijgemaakt binnen de bestaande structuren. Er is behoefte om met elkaar in contact te blijven 

en ervaringen uit te wisselen om zo samen mogelijkheden te vinden om de initiatieven op te schalen 

en zichtbaar te maken in de stad.  

Veel opmerkingen gaan over financiering van vernieuwende initiatieven, en zeker ook de voorfase van 

dit soort initiatieven. Naast de suggestie dat de gemeente hier budget voor kan vrijmaken wordt ook 

het plan geopperd om een gezamenlijke ‘financiering-zoek-dag’ te organiseren.  

4.3 Naar een groeiende beweging 

De voortzetting van het verhaal dat is ontstaan in de mobiliteitsarena naar een groeiende beweging 

in de stad is een wens die alle betrokkenen uitspraken. Over hoe deze beweging voortgezet zou 

moeten worden lopen de meningen uiteen, al is iedereen het er wel over eens dat het als een soort 

olievlek zou kunnen gaan werken.  

Een aantal van de arenadeelnemers gaf aan dat het netwerk zelf moet worden voortgezet door 

regelmatig met deelnemers uit de mobiliteitsarena fysieke bijeenkomsten te organiseren rondom 

aansprekende thema’s die een relatie hebben met mobiliteit. Belangrijk bij de voortzetting van het 

netwerk was dat het niet geïnstitutionaliseerd moet worden, maar dat het zelfsturende wat op dit 

moment weg is weer wordt aangejaagd.  

Fysieke bijeenkomsten helpen om de energie van het netwerk vast te houden en het kan ook een 

middel zijn om het netwerk verder uit te breiden. Deze bijeenkomsten moeten wel echt iets bieden, 

zoals een interessante spreker of een goed voorbereide discussie over een concrete casus. In principe 

zou dit vanuit de arenadeelnemers zelf kunnen, maar in de praktijk is deze inspanning te groot, zeker 

in vergelijking tot het geringe directe individuele belang. Als belangrijk uitgangspunt wordt verder 

genoemd de diversiteit van het netwerk. Hiermee neemt het belang voor een faciliterende partij extra 

toe. 

De groei van het vernieuwingsnetwerk vindt in beperkte mate al plaats met de concrete projecten als 

aangrijpingspunt. Gesuggereerd wordt deze projecten, en andere vernieuwende initiatieven, nog 

meer te ‘vieren’ en een podium te geven. Om de kruisbestuiving tussen de verschillende initiatieven 

te faciliteren, kan bijvoorbeeld karavaan of estafette langs initiatieven worden georganiseerd. Er moet 

ruimte zijn voor reflectie (doen we de goede dingen? doen we ze goed? hoe werken we samen?) en 

het positioneren van de initiatieven in bredere context om beter op te tellen en ze te verbinden aan 

de stip op de horizon.  
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Al ontbreekt nu structurele ruimte om te werken aan de uitbouw van de beweging, toch weten 

betrokkenen ruimte te maken voor een meer open conversatie en kruisbestuiving tussen denkers en 

doeners met diverse achtergronden. Zo vond op 20 mei de eerder genoemde reflectiebijeenkomst 

met een deel van de arenagroep plaats, gecombineerd met een borrel in het kader van de aftrap van 

Fietsen op Zuid. En Open Streets werd gevolgd door een discussiemiddag over gebruik van de 

openbare ruimte en duurzame mobiliteit, georganiseerd samen met Milieudefensie. Ook organiseerde 

de gemeente op 30 juni een mobiliteitssymposium naar aanleiding van het Stedelijk Verkeersplan 

2016-2030, dat zowel qua spirit als qua inhoud sterk voortbouwde op het arenatraject.  

4.4 Structureel aanjagen van vernieuwingsdynamiek 

Co-creatie vergt inspanning en dat gebeurt niet vanzelf. Om de kracht en energie vanuit de 

samenleving ook na (en naast) de arenasessies te behouden moet hier ook vanuit de gemeentelijke 

organisatie – of een andere partij die boven de individuele belangen uitstijgt – tijd en energie in 

geïnvesteerd blijven worden. Dit vraagt om commitment op de verschillende niveaus.  

Hier komen heel concrete ideeën naar voren. Zouden ambtenaren van de gemeente minimaal één dag 

in de week ruimte kunnen krijgen om de vernieuwingsdynamiek op te zoeken en te versterken? 

Kunnen we mobiliteitsbeleid Is er ruimte voor een reeks verdiepende en inspirerende sessies 

georganiseerd over thema’s die leven in Rotterdam? Kan er een levendige online en offline community 

ontstaan rond de toekomst van mobiliteit? Dit kan ook gekoppeld worden aan bestaande structuren 

als het CityLab010, zodat er hieromheen ruimte ontstaat voor thematische uitdaging, inhoudelijke 

kruisbestuiving, etc. 

  

http://www.fietsenopzuid.nl/
happystreets.nl/over-happy-streets/persbericht-rotterdam-beweging-voor-gelukkige-straten/
http://vvr.hoezo.congrezzo.nl/debatten.html
http://www.rotterdam.nl/stedelijkverkeersplan
http://www.rotterdam.nl/stedelijkverkeersplan
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5 Conclusie 
Terugblikkend kunnen we concluderen dat het arenatraject de verwachtingen zeker heeft 

waargemaakt. Het heeft geleid tot een nieuwe en brede blik op mobiliteit, die doorwerkt in het 

gemeentelijke beleid. De bijeenkomsten hebben geleid tot kruisbestuiving en samenwerking, en gaven 

een impuls als katalysator van zowel vernieuwende ideeën die al leefden als nieuwe initiatieven.  

Tegelijkertijd is duidelijk dat dit traject naar meer smaakt. Hoe zetten we grotere stappen en creëren 

we meer structurele impact? Hoe maken we meer experimenteerruimte? Hoe breiden we de 

beweging uit? Hier ligt een rol van ieder van de arenadeelnemers, maar is vooral ook de rol van de 

gemeente en/of andere partijen met collectief belang essentieel. Met de organisatie van de 

mobiliteitsarena, en ook haar bijdrage aan de Droomstraten, Open Streets en het recente 

mobiliteitssymposium zoekt de gemeente de vernieuwing in Rotterdam meer op, dit kan een begin 

vormen van een meer structureel inspelen op en aanjagen van de vernieuwingsdynamiek in de stad.  
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6 Bijlagen 
6.1 Vragen aan deelnemers per e-mail 

1. Wat zijn volgens jou de belangrijkste resultaten van de mobiliteitsarena?  
2. Wat heeft het arena-traject voor jou zelf betekend? (in je denken, doen, motivatie, 

mogelijkheden, etc.) Kan je concrete voorbeelden geven? 
3. Zie je een invloed van de mobiliteitsarena op mensen/partijen die niet betrokken waren bij 

de bijeenkomsten? (denkbeelden die worden overgenomen, ideeën die worden uitgevoerd, 
etc.) Zo ja, kan je kort beschrijven wat die invloed is, en hoe die tot stand is gekomen. 

4. Ben je na de verbredingsbijeenkomst in De Nieuwe Banier nog verder betrokken geweest in 
het vervolg van de mobiliteitsarena of onderdelen hieruit? 

5. Wat moet volgens jou gebeuren als voortzetting / vervolg op het werk van de 
mobiliteitsarena? Wat zie jij als mogelijke rol voor jezelf daarin?  

6. 11 december 2015 markeerde een belangrijk moment, als ‘deadline’ voor de transitieagenda 
en presentatie van de projecten. Waar zouden we volgens jou over ruim een half jaar, op 11 
december 2016, moeten staan?  

 

6.2 Vragen aan transitieteam per e-mail 
1. Wat zijn volgens jou de belangrijkste resultaten van de mobiliteitsarena?  
2. Welke onderdelen van de arena bijeenkomsten waren hebben bijgedragen aan deze 

resultaten en op welke wijze? (Actoranalyse, systeemanalyse, probleemstructurering, 
streefbeelden, transitiepaden en/of agenda) 

3. Welke verwachtingen die je voorafgaand aan het traject had, zijn niet uitgekomen? 
4. Wat heeft het arena-traject voor jou zelf betekend? (in je denken, doen, motivatie, 

mogelijkheden, etc.) Wat heb je persoonlijk geleerd van het arenatraject?  
5. Zie je een invloed van de mobiliteitsarena binnen de gemeentelijke organisatie? 

(denkbeelden die worden overgenomen, ideeën die worden uitgevoerd, rol van lokale 
overheid, denk- en werkwijze van ambtenaren, etc.) Kan je concrete voorbeelden geven? 

6. Zie je een invloed van de mobiliteitsarena op de deelnemers? (denk bijvoorbeeld aan 
inhoudelijke inbreng, kruisbestuiving, potentie en daadkracht)  

7. Zie je een invloed van de mobiliteitsarena op mensen/partijen die niet betrokken waren bij 
de bijeenkomsten? (denkbeelden die worden overgenomen, ideeën die worden uitgevoerd, 
etc.) Zo ja, kan je kort beschrijven wat die invloed is, en hoe die tot stand is gekomen. 

8. Ben je na de verbredingsbijeenkomst in De Nieuwe Banier nog verder betrokken geweest in 
het vervolg van de mobiliteitsarena of onderdelen hieruit? Ben je betrokken bij de 
experimenten?  

9. Wat moet volgens jou gebeuren als voortzetting / vervolg op het werk van de 
mobiliteitsarena? Wat zie jij als mogelijke rol voor jezelf daarin?  

10. 11 december 2015 markeerde een belangrijk moment, als ‘deadline’ voor de transitieagenda 
en presentatie van de projecten. Waar zouden we volgens jou over ruim een half jaar, op 11 
december 2016, moeten staan?  

 

6.3 Interview opzet aan deelnemers per telefoon 
Wat zijn volgens jou de belangrijkste resultaten van de mobiliteitsarena?  

Wat heeft het arena-traject voor jou zelf betekend? (in je denken, doen, motivatie, mogelijkheden, 

etc.) Kan je concrete voorbeelden geven? 

- Ben je anders gaan kijken naar mobiliteit in Rotterdam? Heeft het deelnemen aan de arena 
sessies je perspectief op mobiliteit in Rotterdam veranderd?  

- Heb je nieuwe kennis/inzichten opgedaan? Zo ja, welke? Hoe pas je die toe? 
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- Heeft het je motivatie veranderd om zelf actie te ondernemen voor een duurzame toekomst 
van (van mobiliteit) Rotterdam? Op welke manier? 

- Heeft het geholpen bij de implementatie van (bestaand/nieuwe) ideeën in de praktijk?  
- Heb je door de arena ook meer handvatten om actie te ondernemen? Kan je hier een 

voorbeeld van geven? 
- Heeft het je netwerk vergroot? Nieuwe contacten gelegd? Zie je concrete 

samenwerkingsverbanden / mogelijkheden tot samenwerking?  
 

Zie je een invloed van de mobiliteitsarena op mensen/partijen die niet betrokken waren bij de 

bijeenkomsten? (denkbeelden die worden overgenomen, ideeën die worden uitgevoerd, etc.) Zo ja, 

kan je kort beschrijven wat die invloed is, en hoe die tot stand is gekomen? 

- Leven de thema’s/toekomstbeelden buiten de context van de arena voort?  
- Heb je / Is er vervolg-contact geweest (digitaal/fysiek) met de overige deelnemers? Wie 

neemt daarin het initiatief? 
- Zijn er nieuwe actoren betrokken de afgelopen maanden (sinds december)? (11 december 

2015, als ‘deadline’ voor de transitieagenda en presentatie van de projecten) 
- Zie je dat deze inhoud opgepakt worden door buitenstaanders? 
- Denk je dat zo’n arena-traject andere partijen inspireert of tot actie aanzet? Kan je 

voorbeelden geven waar je dat ziet gebeuren, en hoe die invloed dan tot stand is gekomen?  
 

Ben je na de verbredingsbijeenkomst in De Nieuwe Banier nog verder betrokken geweest in het 

vervolg van de mobiliteitsarena of onderdelen hieruit?  

- Zijn er andere deelnemers arenatraject betrokken? Zo ja, wat is de rol van de andere 
deelnemers? 

- Zijn er ook actoren van buiten het arenatraject bij betrokken? Zo ja, op welke wijze? 
 
Per vervolg project/activiteit een aantal vragen over wat er is gebeurd en is bereikt: (Je wilt per 

project kort kunnen zeggen wat er precies gebeurt / bereikt is (voor verantwoording + artikel) 

- In hoeverre sluit [NAAM] aan bij de voorheen al lopende/bestaande activiteiten? 
- Wat is er de afgelopen maanden gebeurt? Wat is bereikt? Wat zijn vervolgstappen? 
- In hoeverre vind je dit project succesvol / belooft het een succes te worden? [en wat is dan 

succes?] 
- In hoeverre waren de experimenten zonder de arena niet van de grond gekomen? + Evt wat 

was de specifieke invloed:  
o Wat was de invloed van de arena sessies op het experiment?  
o Heeft het geholpen meer draagvlak/publiciteit/etc. te krijgen? 

- Ben je op de hoogte van de experimenten van de andere deelnemers uit het arenatraject? 
 

Wat moet volgens jou gebeuren als voortzetting / vervolg op het werk van de mobiliteitsarena?  

- 11 december 2015 markeerde een belangrijk moment, als ‘deadline’ voor de transitieagenda 
en presentatie van de projecten. Waar zouden we volgens jou over ruim een half jaar, op 11 
december 2016, moeten staan?   

- Wat is daarvoor nodig? 
- Wat zie jij als mogelijke rol voor jezelf daarin? 

En in bredere zin: wat zou voor jou idealiter een voortzetting / vervolg inhouden?  
- Welke elementen moeten voortgezet?  
- Wat moet verder gebeuren?  
- Wat moet anders? 
- Hoe zie je jouw rol daarin? 

 
Heb je nog andere opmerkingen/aanbevelingen? 


