10 PRINCIPES VOOR DUURZAAM STEDELIJK VERVOER
Ondersteun projecten voor betaalbare
huisvesting in stadscentra

Integreer vervoer en stadsontwikkeling
Klein stedelijk weefsel

Organiseer verkeersinformatievoorzieningen

Ontwikkel buurten met diverse
functionaliteiten

Prioriteit voor kleinschalig
verkeer

(punctualiteit, files, parkeerplaatsen)

Handhaaf
verkeersregels

Creëer publieke
pleinen
Verhoog dichtheid huisvesting
rondom OV-haltes

Autovrije
woonwijken

Hanteer
‘Traffic calming’
maatregelen

Ontwikkel stedelijke
subcentra

Ontwikkelen van compacte en kleine steden
Evalueer verkeerseffecten
van nieuwe ontwikkelingen

Hanteer een snelheidslimiet van 30
km/h of lager in woonwijken

Plaats kantoren nabij
OV-haltes

Optimaliseren van het wegennetwerk en het

Voeg winkelgelegenheid toe
in grote OV-knooppunten

gebruik ervan
Verbeter kruispunten voor
fietsers, voetgangers en OV

Verbeter stedelijke connectiviteit
en verminder omwegen
Ontwikkel omvangrijke voet- en
fietspadconcepten

Verhoog waarde van grond
rondom OV-verbindingen

Beperk verkeersruimte voor auto’s

Ontwikkel fietssnelwegen
Bouw fietsparkeerplaatsen
bij OV-stations
Creëer een compleet fietswegennetwerk
Hanteer hoge kwaliteit ontwerpstandaarden voor voet- en
fietspaden en gehele straten

Ontwikkelen van OV-georiënteerde steden

Publieke
fietsdeelsystemen

Verwijder barrières
voor voetgangers

Sluit voorstedelijke gebieden met lage
dichtheid goed aan op fietswegennetwerk
Waarborg de kwaliteit van het OV met
behulp van prestatie indicatoren

Simpel en eerlijk
betaalsysteem voor
OV

AUTO REPARATIE

Stel fiets- en voetgangersexperts
aan in verkeersadministratie

Voetgangersgebieden

Samenwerking vervoersbedrijven voor
integratie van dienstregelingen, prijzen en
kaartjes

Gebruikersvriendelijke
taxiservices

Groene golfen voor fietsers
Heffing over gereden afstand
(kilometerheffing, rekening rijden)

Bescherm voetgangers en fietsers bij kruispunten

Taxi

Taxi

Telewerken en flexibele werktijden
Reiskostenvergoeding
OV

Stimuleren van lopen en fietsen
Dienstwagen
privileges uitfaseren
Stadsdistributiecentra
voor goederen

Verbeteren van Openbaar Vervoer

Stimuleren gebruik
fiets en OV voor
woon-werkverkeer

BRT

Zakelijk mobiliteits-en
parkeerbeleid

Hoogwaardig openbaar vervoer, gebaseerd
op sneltrams- en bussen (LRT/BRT)

8pm–5am

Faciliteer de integratie van
autodeelvoorzieningen met het
OV-netwerk

BRT

Congestion
Charging

ZONE

Comfortabele overstapmogelijkheden

ZONE

Reisbeperkingen

Taxi
Share

Share

Reguleren van voertuiggebruik
Parkeervoorschriften
Fiscale maatregelen

bijv. maximum aantal parkeerplaatsen

Parkeertarieven invoeren

(belonen zuinige voertuigen)

Taxatie van
brandstoffen

Inspectie & onderhoud
Parkeerregels
handhaven
P
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Balanceren van
parkeerplaatsen
aanbod

Voertuig sloop/retrofit
schema’s

Infrastructuur voor
schone brandstoffen

AUTO REPARATIE

Milieuzones

35

Parkeerduur
begrenzen

Schone
brandstoffen
promoten

Environment

ZONE

Duidelijke markering van parkeerplaatsen op straat
Parkeerinformatie

Parkeermanagement
Gebruikersvriendelijke websites
van vervoersbedrijven

Promoot regionale producten
(lagere transportbehoefte)

Kwantificeer
emissies

Open data voor app
ontwikkelaars

Campagnes voor
fietsgebruik

Creëer instituten die verantwoordelijk zijn
voor duurzaam stedelijk vervoer

faster
healthier
sustainable

Local
Products

Het OV is cool

Het OV is gemakkelijk

Geïntegreerde stad-en verkeersplanning
Allianties tussen vervoersbedrijven
Burgers aanmoedigen om Ngo’s te beginnen
Consumentenorganisaties

CLIMATE
PLAN
T
TRANSPOR

Ontwikkeling, implementatie en communicatie van
plannen voor geïntegreerde duurzame mobiliteit
SUMP

Carpoolprogramma’s

Uitdagingen allesomvattend benaderen

Communiceren van oplossingen
Een efficiënt transportsysteem is één van de factoren die stedelijke gebieden concurrerend maakt. Het verleent toegang tot arbeidsplaatsen, educatie en zorgvoorzieningen. Echter, in veel steden veroorzaken uitlaatgassen en geluidsoverlast gezondheidsproblemen en zorgen files voor tijdverlies van personen en goederen, resulterend

Verkeer meenemen in plannen
tegen klimaatverandering

Monitor de uitvoering en
prestatie van maatregelen

Marketing voor beter openbaar vervoer

Stimuleer vrijetijdsbesteding in nabije
omgeving

jaarlijks in aanzienlijke economische verliezen. Gemotoriseerde verkeerssystemen die
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen verbruiken grote hoeveelheden energie en
dragen significant bij aan de emissie van broeikasgassen. Bovendien zijn het vaak
kwetsbare voetgangers en fietsers die het slachtoffer zijn van verkeersongevallen. Ten
slotte worden miljoenen arme mensen in ontwikkelingslanden buitengesloten van
deelname aan veilig en efficiënte vervoersmogelijkheden – zij kunnen zich vaak geen
auto veroorloven en zijn afhankelijk van inadequaat openbaar vervoer en de slechte
infrastructurele faciliteiten voor voetgangers en fietsers.

Groene overheidsopdrachten voor
voertuigen

Promoten van schone voertuigen

Onderscheidingen voor
fietsvriendelijke bedrijven

‘Een stad is niet beter ontwikkeld wanneer er meer snelwegen zijn, maar wanneer een
kind op een driewieler de mogelijkheid heeft om gemakkelijk en veilig overal heen te
rijden.’ (Enrique Peñalosa)

TANKSTATION

Onze aanpak wat betreft stedelijke mobiliteit laat zich in weinig woorden beschrijven:
Beweeg mensen, niet auto’s! Het doel is om milieuvriendelijke, sociale en economisch
duurzame vervoersmiddelen te bevorderen: openbaar vervoer, fietsen en lopen. Wij
ondersteunen daarom onze partnerlanden- en steden bij het tot stand brengen van
beleid voor duurzame stedelijke mobiliteit, de realisatie van BRT-systemen en fiets
netwerken of TDM maatregelen. Aanvullend op lokale projecten in partnerlanden, deelt
de GIZ, namens het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (BMZ), kennis en oplossingen op gebied van duurzame mobiliteit met

beleidsmakers via het ‘Sustainable Urban Transport Project’. De documenten en publicaties (zoals ‘A Sourcebook for Policy-makers in Developing Cities’) zijn te vinden op
onze website: www.sutp.org.
Deze poster toont een slectie van duurzame mobiliteit principes en maatregelen die
steden leefbaarder zullen maken.
Contact: transport@giz.de

Stakeholders betrekken bij het
beoordelen en bespreken van
maatregelen

