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(OP) WEG MET DE MOBILITEITSWINKEL! 

1. Ruim één jaar Mobiliteitswinkel Meerhoven 
Auteurs *: 
Ir. Bert Kaiser, projectleider Meerhoven, gemeente Eindhoven 
Ir. Ineke Spapé, mobiliteitsstrateeg Mobiliteitswinkel Meerhoven, SOAB Adviseurs Breda 
Ing. Miriam Zondag, mobiliteitsmanager Mobiliteitswinkel Meerhoven, SOAB Adviseurs Breda 
 
* Met dank aan Wietske van Willigen (Coördinator Informatiecentrum Meerhoven), Berry de Jong 
(SRE en lid Regiegroep) en de mensen van Projectbureau Pionierskaart. 
 
Vervoermanagement voor  werknemers is al jaren ingeburgerd. Maar mobiliteitsmanagement 
voor bewoners is nieuw, althans in Nederland. We gaan kort in op enkele buitenlandse 
voorbeelden en op actuele ontwikkelingen op het gebied van mobiliteitsmanagement. 
Maar vooral presenteren we een nieuw bewonersgericht concept: een Mobiliteitswinkel.  
Om de automobiliteitsproblematiek in de Eindhovense VINEX-wijk Meerhoven ‘aan de bron’ 
beter te beheersen, is ruim een jaar geleden zo’n Mobiliteitswinkel in Meerhoven geopend. De 
Mobiliteitswinkel richt zich op een bewonersgerichte ‘modal merge’. Dit artikel gaat in op het 
waarom, het concept en de ervaringen van de Mobiliteitswinkel en kansen voor andere 
locaties. 

2. Mobiliteitsmanagement is ‘in’  
Mobiliteitsmanagement staat momenteel flink in de aandacht. Zo wordt in het Nationale Verkeers- en 
VervoerPlan (NVVP, lit. 1) ingezet op een regionale invulling van dit mobiliteitsmanagement; 
provincies en kaderwetgebieden spelen bij de uitvoering van dit beleid een belangrijke rol. Bovendien 
heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat in haar advies ‘Van Modal Split naar Modal Merge’ van mei 
2001 (lit. 2) een meer concrete invulling van het NVVP voorgesteld. Modal merge staat daarbij voor 
een gebundeld aanbod van modaliteiten. Naar Duits en Scandinavisch voorbeeld (zie kader 1: 
Mobiliteitsbureaus in het buitenland) wil de Raad deze regionale ‘mobiliteitsbureaus’ organiseren en 
faciliteren. Dit past uitstekend in het NVVP-beleid van marktwerking, decentralisering, virtuele 
mobiliteit en de overheid als regisseur.  
 

Dat in landen als Duitsland, Zweden, 
Noorwegen en Frankrijk op lokaal en regionaal 
niveau mobiliteitsbureaus voor komen, en in 
Nederland tot dusver nog niet, geeft te denken. 
In Nederland kent de bekostigingsstructuur van 
het openbaar vervoer een aantal beperkingen 
voor een integratie van meer modaliteiten naast 
alleen openbaar vervoer. Openbaar 
vervoerbedrijven in het buitenland, bijvoorbeeld 
de Scandinavische, staan meer onder controle 
van de rijksoverheid. In Duitsland maken de 
OV-bedrijven zelfs deel uit van de overheid. 
 
 

Strasbourg: mobiliteitscentrale met accent op fiets 
(foto: SOAB Adviseurs) 
 
Zo wordt meer druk uitgevoerd op een strategisch en operationeel openbaar vervoeraanbod. In het 
buitenland ziet men mobiliteitsbureaus als een concrete invulling van een integraal, multimodaal 
mobiliteitsbeleid: het aanbieden van gebruikersvriendelijke producten en diensten onder één dak om 
zo steden leefbaar én bereikbaar te houden. 
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Bewonersgerichte wijkmobiliteitsbureaus 
Met de discussie rondom ketenmobiliteit en modal merge heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat 
terecht nut en noodzaak aangegeven van beleid en experimenten met mobiliteitsbureaus op regionaal 
en landelijk niveau. In dit artikel een pleidooi voor het voeren van de mobiliteitsregie op juist lokaal én 
wijkniveau: daar wordt de mobiliteit geproduceerd. In het concept van de zogeheten Mobiliteitswinkel 
(zie onder het kopje ‘concept’) wordt op wijkniveau de regie van een deel van de verplaatsingen van 
deur tot deur verzorgd. Maar dan wel vanuit de woningdeur. In Meerhoven (zie kader 4 Meer over 
Meerhoven), aanleiding van dit artikel, wordt veel explicieter dan in de bovengenoemde plannen van 
Rijk en Raad ingezet op de wortels van het probleem: de bewoners. Hun letterlijke en figuurlijke 
beweegredenen en hun vertrekpunt vormen immers de basis voor een bewonersgerichte benadering 
van het mobiliteitsmanagement, zoals een Mobiliteitswinkel of -bureau biedt.  

VINEX vanachter de voordeur 
Al meer dan 10 jaar is ervaring opgedaan met vervoermanagement voor werknemers van bedrijven. 
Vervoermanagement beziet de woon-werkverplaatsing van werknemers vanuit de werkgevers- en 
vestigingskant. Een bewonersgerichte benadering van de mobiliteitsproblematiek ligt echter meer voor 
de hand, omdat de (VINEX-)bewoner aan diens woonkant (‘achter de voordeur’) zijn of haar 
mobiliteitskeuzes (en die van kinderen) bepaalt. Mobiliteit moet daarom bij de wortels van het 
probleem aangepakt worden: vanachter die voordeur. En met maatschappelijke trends als 
toenemende arbeidsparticipatie en toenemende zorgverplaatsingen biedt de auto voor veel soorten 
ketenverplaatsingen de beste oplossing.  
 

Vooral op de VINEX-locaties is sprake van een 
meerledig probleem. Zo maken bewoners meestal 
een té vanzelfsprekende keuze voor een (tweede) 
auto. Leefbaarheid én bereikbaarheid van de wijken 
zelf en die van de bestaande steden komen 
daarmee in gevaar. Het (tijdelijk) ontbreken van 
openbaar vervoer en andere voorzieningen als 
winkels, sportclubs, scholen en kinderopvang is 
overigens op veel locaties daaraan deels debet. Het 
complete voorzieningenniveau wordt pas bereikt, 
als alle woningen gebouwd zijn. De bewoners 
hebben dan al lang hun ingesleten 
mobiliteitspatronen, waarin het openbaar vervoer 
nauwelijks een plek heeft. Meer Mobiliteit op Maat is 
nodig.De Meerhovense Mobiliteitswinkel biedt die 
mogelijkheden. Hierover later meer. 
 

Afb. Mobiliteit vanachter de Voordeur (lit. 4, 5) 
(Tekening Jelger de Haas, SOAB Adviseurs) 

Juiste momenten voor een regiefunctie 
Een verhuizing is hét moment voor mobiliteitsmanagement van bewoners. Een uitgelezen kans voor 
VINEX-locaties: alle bewoners verhuizen immers. Door ze zowel voor als na de verhuizing kennis te 
laten maken met de mobiliteitsmogelijkheden, kunnen bewoners een betere keuze maken.  
Ook veranderingen in het mobiliteitsaanbod of in de bereikbaarheid van de locatie bieden kansen om 
verschillende mobiliteitsmogelijkheden anders dan de eigen auto weer eens onder de aandacht van 
de bewoners en werknemers van Meerhoven te brengen. Zo biedt de ingebruikname van de Phileas 
medio 2003 opnieuw een aanleiding tot heroverweging van het mobiliteitsgedrag, mits de bewoners 
op de hoogte zijn van dienstregeling, frequentie, tarieven en andere voor de reiziger belangrijke 
aspecten. 
Maar ook een tijdelijke beperking van de capaciteit voor autoverkeer zal de keuze beïnvloeden.  
Meerhoven ligt op korte afstand van de Randweg Eindhoven (A2/A67). Die wordt in de periode 2002-
2003 eerst omgebouwd voor het gebruik van spitsstroken. In de periode 2005-2010 volgt een 
ingrijpende ombouw. Rijkswaterstaat en het SRE hebben het initiatief genomen om met alle betrokken 
partijen de regio bereikbaar te houden en de doorstroming op de Randweg te waarborgen. Voor de 
Mobiliteitswinkel een uitgelezen kans om met de bewoners door modal shift en modal merge hieraan 
bij te dragen. 
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3. Meer over mobiliteit in Meerhoven 
Al voor de bouw van Meerhoven voorzag het Eindhovense gemeentebestuur bedreigingen voor de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio en Meerhoven. Daarom nam het eind 1998 een expliciet 
raadsbesluit over de mobiliteitsproblematiek om Meerhoven op het gebied van mobiliteit een impuls te 
geven. De gemeente Eindhoven vroeg in 1999 SOAB samen met de Brabantse MilieuFederatie en het 
Bureau voor Emancipatiezaken BVE een visie en aanvalstaktiek te ontwikkelen, maar vooral een 
pragmatisch antwoord op de prangende problematiek te bieden. De drie organisaties, die 
samenwerken in de MMM-groep voor projecten op het gebied van Mens-Milieu-Mobiliteit, stelden een 
Mobiliteitsplan voor Meerhoven samen, waarbij vraag- en aanbodzijde van de mobiliteitsmarkt 
betrokken werden in het traject (lit. 4). Zo’n 26 organisaties aan zowel de vraag- als de aanbodzijde 
van mobiliteit in Eindhoven en omstreken zijn geraadpleegd. Vertegenwoordigers van onder meer 
Ahold, lokale milieugroeperingen, een aantal gemeentelijke en regionale diensten, SRE en VCC 
Brabant droegen ruim 30 projecten aan. SOAB en BMF diende de Mobiliteitswinkel in. Tijdens een 
workshop kreeg de Mobiliteitswinkel van alle deelnemers de hoogste prioriteit toebedeeld. De 
gemeente Eindhoven heeft daarop SOAB opdracht gegeven samen met de partners een 
haalbaarheidsstudie te verrichten. Juni 2000 resulteerde dat in het Businessplan Mobiliteitswinkel 
Meerhoven (lit. 5). Daarop zijn er subsidies verkregen van de gemeente Eindhoven, Provincie Noord-
Brabant en Move. Kort daarop, eind november 2000 al, opende de Mobiliteitswinkel haar deuren. 

Het concept Mobiliteitswinkel® 
Doel van de Mobiliteitswinkel Meerhoven is de groei van het vermijdbare autogebruik aan te pakken 
door het bieden van vervoersalternatieven aan bewoners en werknemers van Meerhoven. Inzet is het 
terugdringen van het gebruik van de tweede auto en substitutie daarvan door een breed scala aan 
vervoeralternatieven en vervoerdiensten. Dat gebeurt midden in de wijk, in het Informatiecentrum 
Meerhoven, waar de Mobiliteitswinkel is gevestigd. Daar worden vraag en aanbod op elkaar 
afgestemd. Het is daarmee een uniek concept voor Nederland: de Mobiliteitswinkel is de eerste locatie 
in Nederland waar je als bewoner je complete mobiliteit kunt (laten) regelen. Feitelijk is ‘avant la lettre’ 
invulling gegeven aan Modal Merge op wijkniveau. Inmiddels is het concept Mobiliteitswinkel een 
gepatenteerd concept.  
Bijzonder aan het concept is, dat het de bewoner als vertrekpunt neemt, daar waar die zelf zijn roots 
heeft: aan de woningkant. Want achter de voordeur worden de mobiliteitskeuzes gemaakt. Met de 
vervoerproducten en –diensten van de Mobiliteitswinkel kunnen de Meerhovenaren zich handiger, 
sneller en milieuvriendelijker verplaatsen. Het concept is gebaseerd op de beweegredenen van 
bewoners. SOAB vertaalde die in de vier K’s (lit. 4 en 5): de Klok, de Kwaliteit, de Kosten en de 
categorie ‘K-weet-niet’. Op basis van deze vier K’s bepalen mensen een groot deel van hun 
mobiliteitspatronen. Verplaatsingen moeten vooral snel gaan (Klok), moeten Kwaliteit bieden 
(overdekt of juist lekker in de open lucht, mogelijkheid voor meenemen van kinderen of bagage, …) en 
moeten tegen een zo gunstig mogelijke prijs (Kosten). Een deel van de keuzes van mensen laat zich 
niet rationeel verklaren; dat is de categorie ‘K-weet-niet’. Vanwege de vier K’s wordt in de 
Mobiliteitswinkel gemak geboden door mobiliteit te verkopen in een winkel ‘om de hoek’, een 
buurtwinkel.  
Bijzonder is ook, dat het concept ‘modaliteits-breed’ is opgezet: niet meer één loket per vervoerwijze, 
maar integraal voor alle vervoer en modaliteiten: van het kopen van openbaar vervoerbewijzen, de 
huur van een fiets tot en met het huren van (elektrische) auto’s of mammoetskelters voor de kinderen.  
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SOAB Adviseurs Nieuwe Mobiliteit: Mobiliteit uit de Buurtsuper
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Afbeelding  vraag- en aanbod niet op elkaar afgestemd  
(lit. 5) (Bron: SOAB Adviseurs) 
 
Zowel de huidige als de toekomstige bewoners kunnen door de huisvesting in het Informatiecentrum 
al vroeg op de hoogte van het bestaan van de Mobiliteitswinkel en hun vervoerswijzekeuze inrichten 
op het aangeboden aanbod. Maar dat betekent nog niet dat ze dat ook daadwerkelijk doen.  
Communicatie is daarbij een van de belangrijkste speerpunten in het concept en daarmee van 
cruciaal belang. De bewoners komen niet vanzelf naar de winkel en ze weten niet automatisch wat de 
winkel te bieden heeft! Daarvoor heeft SOAB de Vier W’s geïntroduceerd: Weten, Willen, Wagen en 
Waarmaken. Bewoners moeten weten, wat de Mobiliteitswinkel hen te bieden heeft. Ze moeten de 
producten en diensten willen gebruiken. De Mobiliteitswinkel moet de bewoners een kans bieden om 
het aanbod eens uit te proberen (‘wagen’) én dat de winkel moet het aanbod blijven waarmaken.  
De Mobiliteitswinkel etaleert haar producten in de wijk met reclame en consumenteninformatie via 
onder meer bewonersbladen, bewonersbijeenkomsten en internet.  

Aanbod vanaf de eerste woning 
Al direct vanaf de eerste bewoning liep het (auto)verkeer van en naar Meerhoven in de spits vast. 
Wanneer de A-2 ombouw straks in volle gang is en de automobiliteit blijft groeien, komen de 
bereikbaarheid en leefbaarheid verder in de knel. Doordat het geplande hoogwaardige openbaar 
vervoer pas in 2003 van start gaat, moesten er tot die tijd pre-HOV vervoeralternatieven gezocht 
worden. Die worden al sinds mei 2000 aangeboden, toen de eerste woningen werden opgeleverd. Zo 
ontvingen de eerste 65 huishoudens al vanaf hun eerste dag in Meerhoven een gratis busjaarkaart. Er 
was een spitsdienst met kleine bus en een belbusje in de daltijden.Vanaf november 2000 kunnen de 
bewoners terecht in het Informatiecentrum, waar de Mobiliteitswinkel gevestigd is. Vanaf januari 2002 
rijdt Hermes vanwege regelmatige overbezetting elk half uur met gewone 12 meter-bussen van en 
naar Meerhoven. En in 2003 gaat het HOV, de Phileas, rijden van Eindhoven Centraal Station naar 
Meerhoven (Eindhoven Airport) over een hoogwaardige, volledig vrije baan. De vrije baan is 
nagenoeg klaar. Zie kader. 
Omdat pas 1.000 van de 6.500 woningen opgeleverd zijn, is gekozen voor een ingroeimodel. Gestart 
is in 2000 met 2 lease-Smarts en 1 skelter. Momenteel bestaat het deelautopark uit 3 ‘groene’, 
duurzame voertuigen: een Smart (A-klasse), een Th!nk (Ford-elektro-auto), een Prius (hybride-auto), 
die bij de Mobiliteitswinkel staan. Huren gaat gemakkelijk: alle auto’s kunnen telefonisch of aan de 
balie gereserveerd worden. In de parkeergarage Mathildelaan in het centrum van Eindhoven zijn in 
mei 2001 vlakbij de ingangen twee speciale zogeheten 3-meter parkeerplaatsen gemaakt, speciaal 
voor de Smart en Th!nk. Bij de parkeerplaatsen is door de gemeente Eindhoven, als exploitant van de 
garage, een stroomtappunt aangelegd. Er is ook een parkeerplaats met stroomtappunt in de 
Veldhovense parkeergarage onder het CityCentrum. Zo kun je winkelen en tegelijkertijd gratis je auto 
opladen.  
 
Bewoners uit Meerhoven parkeren voor half tarief of met de Pionierskaart zelfs gratis. De 
uitrijdkaarten voor de parkeergarage zijn verkrijgbaar bij de Mobiliteitswinkel. Tevens kunnen 
bewoners met korting een Kronan-fiets huren of aanschaffen via internet en gratis deelnemen aan de 
carpoolservice Noord-Brabant. Verder doet de Mobiliteitswinkel aan een legale vorm van 

De Mobiliteitswinkel werkt met de
mobiliteitsmanager aan het oprekken van
de vraagkant én het oprekken van de
aanbodkant. Zo brengt de Mobiliteits-
winkel als intermediair vraag (bewoners
Meerhoven) en aanbod (aanbieders van
vervoersproducten en –diensten) dichter bij
elkaar. Dat is nodig, omdat de
vervoerwijzekeuze van mensen de laatste
jaren sterk veranderd is. Er is sprake van
een ‘gat’ tussen vraag en aanbod, omdat
aanbieders vaak niet weten wat de
specifieke wensen zijn van de gebruikers
en andersom weten de gebruikers niet wat
voor vervoersproducten er zijn ontwikkeld. 
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‘kinderlokking’: kinderen kunnen grote skelters en een skelter-aanhanger huren. Met de kinderen 
trekken we ook hun ouders. De Mobiliteitswinkel werkt samen met vervoeraanbieders, zoals 
taxibedrijven, fietsenhandelaren, de OV-bedrijven, autoverhuurbedrijven en het VCC Brabant. Voor 
een overzicht van het huidige aanbod van de Mobiliteitswinkel: zie kader 3.  

Organisatie en financiën 
Een mobiliteitsmanager, een coördinator van het Informatiecentrum, een mobiliteitsstrateeg en 
baliemedewerksters vormen de stuwende kracht achter de winkel. Baliemedewerkers en de 
coördinator van het informatiecentrum zijn in dienst van de gemeente Eindhoven. Zij verkopen en 
verhuren de producten, verschaffen informatie op alle terreinen en coördineren de communicatie met 
de bewoners (zie ‘Hoe worden bewoners betrokken?’). SOAB Adviseurs draagt in de persoon van de 
mobiliteitsmanager en mobiliteitsstrateeg zorg voor de coördinatie en uitvoering van een aantal taken 
in de Mobiliteitswinkel en levert input voor nieuwe vervoersproducten.  
Organisatorisch wordt de winkel aangestuurd door een werkgroep en een regiegroep. Hiervan deel uit 
maken vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven en Veldhoven, het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven VCC Brabant, 
Projectbureau Pionierskaart, Informatiecentrum, SOAB en de Mobiliteitswinkel. Het project is 
gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant (in het kader van 
vernieuwingsprogramma Personenvervoer van Morgen) en projectbureau MOVE (innovatieve 
projecten rondom ketenmobiliteit). 

Hoe worden bewoners betrokken? 
De vraag (bewoners) wordt bewust opgezocht, tijdens bewonersactiviteiten, informatiedagen of -
avonden voor (potentiële) kopers, Ook worden speciale activiteiten op het gebied van mobiliteit, zoals 
een Mobiliteitsweek, georganiseerd. Communicatie is in het concept van cruciaal belang, want de 
bewoners komen niet vanzelf naar de winkel! Met de vier W’s (zie onder concept) wordt gewerkt aan 
het bij de Meerhovenaren onder de aandacht brengen van de producten en diensten.  
De Mobiliteitswinkel fungeert ook als spreekbuis voor de bewoners en intermediair tussen bewoners 
en de verschillende vervoersaanbieders, beleidsmakers van verschillende overheidsorganen en het 
VCC-brabant. Hiertoe wordt regelmatig bewonersonderzoek gedaan en worden de bewoners via 
allerlei kanalen op de hoogte gebracht en gevraagd naar hun mening. Dit gebeurt via verschillende 
‘informatiedragers’:  
− Artikelen in lokale en landelijke dagbladen Al in 1998 is er in de lokale kranten aandacht besteed 

aan plannen en opening van de Mobiliteitswinkel. De Mobiliteitsweek voor bewoners en de 
opening van 3-meterparkeerplaatsen en een stroomtappunt in de parkeergarages haalde zelfs wat 
landelijke bladen; 

− Speciale activiteiten zoals de opening van Informatiecentrum en Mobiliteitswinkel in november 
2000, met onder meer een prijsvraag voor bewoners en de basisschoolleerlingen. Maar ook de 
Mobiliteitsweek in mei 2001 met landelijke belangstelling is zo’n special; 

− Verschillende metingen en (haalbaarheids)onderzoeken, onder meer een nulmeting, behoefte aan 
nieuwe producten als de Kidsexpress en Advies-op-Maat en onderzoek in opdracht van het 
Ministerie naar gebruik van en ervaringen met de Pionierskaart; 

− Speciale mailings naar aanleiding van een speciale activiteit. Zo ontvingen alle bewoners net voor 
de Mobiliteitsweek een Informatiemap met producten in de brievenbus; 

− Terugkerende artikelen en columns over de Mobiliteitswinkel in de maandelijkse ‘Meer Nieuws‘ 
(het huis-aan-huis bewonersblad voor Meerhoven) en in de ‘Nieuwsbrief Pionierskaart’ voor de 
Pionierskaarthouders, die elk kwartaal verschijnt; 

− De gemeentelijke internetsite www.meerhoven.net en die van de Mobiliteitswinkel zelf 
www.mobiliteitswinkel.nl, beide met laatste nieuws, speciale aanbiedingen en achtergronden; 

− Radio en TV: de Mobiliteitsweek trok de aandacht van Radio 1 en de Wereldomroep heeft in 
oktober 2001 een internationale rapportage over Meerhoven en de Mobiliteitswinkel gemaakt. 

De bevindingen 
92% Van de Meerhovenaren kent de Mobiliteitswinkel. De vestiging in het gemeentelijk 
Informatiecentrum Meerhoven bleek gunstig. Het Informatiecentrum ontving afgelopen jaar zo’n 
25.000 bezoekers, gemiddeld zo’n 65 mensen per dag: huidige bewoners, nieuwe bewoners, 
bewoners-van-straks of geïnteresseerden vanuit de vakwereld. Bezoekers hebben vaak meerdere 
vragen. Ca. 10% van de bezoekers, dus zo’n 6 personen per dag, heeft gerichte vragen over 
producten of diensten van de Mobiliteitswinkel, of komt voertuigen huren. De meeste vragenstellers 
komen naar de winkel toe, een klein deel bereikt de winkel telefonisch of per e-mail. De meeste 
vragen gaan over het openbaar vervoer en over de autoverhuur. Een voorzichtige conclusie op basis 

http://www.meerhoven.net/
http://www.mobiliteitswinkel.nl/
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van vergelijking met het openbaar vervoergebruik op andere VINEX-locaties lijkt een hoger aandeel 
openbaar vervoer. Ook lijken er minder klachten op het gebied van de parkeerdruk. Het aanbod lijkt 
goed aan te sluiten op de bewonerswensen. Alleen rondom het advies-op-maat en de huurfietsen is 
dat (nog) niet het geval. De huurauto’s, de verhuur van skelters en de verkoop van 
vervoerabonnementen lopen het best. De verkoop van OV-vervoerbewijzen is heel succesvol. Een 
half jaar na de start van de verkoop is na de Hermeswinkel op het station van Eindhoven, de 
Mobiliteitswinkel als verkooppunt het best verkopende punt. Er zijn ruim 300 Pionierskaarthouders in 
Meerhoven.  
 

 
 
Een gebruiker gaat op pad 
(Foto: SOAB Adviseurs) 
 
Er is nog geen specifiek klantbeeld te benoemen, al lijkt het er op, dat het merendeel van de klanten 
vrouw is, wel een rijbewijs heeft, maar niet beschikt over een eigen auto. 
Binnen de huurauto’s bestaan er duidelijke verschillen. Zo wordt de (elektrische) Th!nk, zoals in het 
concept bedacht, gebruikt voor de korte afstand, terwijl de Prius als familieauto meestal voor de 
langere afstanden gebruikt worden. De Smart paste in het mobiliteitsconcept hiertussen en wordt ook 
zo gebruikt: voor de middellange afstanden. De Smart wordt, vermoedelijk vanwege het hoge 
fungehalte, verreweg het meest verhuurd. Bij alle drie de voertuigen verlaagt de Mobiliteitswinkel 
duidelijk de drempel om een auto te huren. Het gebruik van de skelters is seizoensgebonden. Waar 
we niet vooraf op gerekend hebben, is de belangstelling uit de vakwereld. Inmiddels zijn er als 
‘edutainment’ al heel wat groepen langs gekomen om te zien wat de Mobiliteitswinkel te bieden heeft 
en om bijvoorbeeld de elektro-auto zelf eens uit te testen. Dat varieert van studentengroepen of 
bedrijfsuitjes tot en met groepen met een delegatie provincieambtenaren onder leiding van 
gedeputeerde Boelhouwer. 

Perspectief van het concept op termijn 
Opschaling van het concept naar een netwerk van Mobiliteitswinkels of -bureaus met verschillende 
soorten producten en diensten is inhoudelijk en beleidsmatig kansrijk. Voor de langere termijn zien we 
een regionaal en misschien wel een landelijk netwerk van mobiliteitsinformatiepunten of 
Mobiliteitswinkels, niet alleen aan de herkomstkant, maar ook op overstappunten en aan de 
bestemmingenkant. Een prima invulling immers van het modal-mergebeleid van de rijksoverheid.  
Een eerste experiment met een Mobiliteitswinkel in een stadscentrum lijkt op basis van de 
buitenlandse ervaringen (zie kader 1) zinvol om ervaringen op te doen met de typische 
binnenstadsverplaatsingen. De financiering van mobiliteitsmanagement blijft een punt van zorg, ook 
voor de Mobiliteitswinkel in Meerhoven. Financiering, operationalisatie en het beheer van 
Mobiliteitswinkels is onmogelijk zonder partners. Partners en/of aanbieders van producten of diensten 
zouden, analoog aan de buitenlandse voorbeelden, bijvoorbeeld op basis van verkoopgegevens en/of 
overeenkomsten financieel moeten deelnemen in de Mobiliteitswinkels. Alleen zo kan de klant een 
breed en zo compleet mogelijk pakket van producten en diensten aangeboden worden. 

Toekomst van de Mobiliteitswinkel Meerhoven 
Voor Meerhoven kan passend binnen het lokale (lit. 6) en regionale (lit. 7) mobiliteitsbeleid een 
verdere lokale en regionale invulling van het concept van bewonersgerichte mobiliteitsbenadering 
gerealiseerd worden. Zeker met het oog op de komende A2 problematiek en daarmee de 
verslechterde bereikbaarheid van Meerhoven blijven de activiteiten van de Mobiliteitswinkel meer dan 
noodzakelijk en interessant. In het Businessplan is ervan uitgegaan, dat de gemeente Eindhoven 2 

Het aanbieden van de deelauto’s lijkt wat ten
koste te gaan van de tweede auto: een deel
van de bewoners gebruikt de deelauto’s
daadwerkelijk als tweede auto. In het eerste
jaar van de Mobiliteitswinkel is bijna 16.000
kilometer gereden met de deelauto’s. Er zijn
2 verschillende gebruikersgroepen te
onderscheiden: vaste en zwevende
gebruikers. De vaste huurders hebben veelal
motieven als de wekelijkse rit met kinderen
naar het zwembad of de wekelijkse
boodschappen.  
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jaar trekker zou zijn. Hierna zouden marktpartijen dit initiatief over moeten nemen. De komende tijd zal 
hiertoe (op basis van de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar) overleg gepleegd worden met 
deze marktpartijen en zullen de banden met de openbaar vervoerbedrijven nauwer aangehaald 
worden. 
De mensen van de Mobiliteitswinkel en het Informatiecentrum werken hard aan nieuwe producten en 
diensten voor de winkel. Zo is onlangs in opdracht van de NOVEM een haalbaarheidspilot naar ‘city 
cargo bikes’ (high-tech fietsen met bagageruimte) gestart. Ook zijn we bezig met verhuur van 
aanhangwagens en het opzetten van een Kidsexpress (lit. 8) en Advies-op-Maat (lit. 9). Verder lopen 
er onderzoeken naar mogelijkheden voor een Pick-up-Point voor goederen in en rond Meerhoven en 
internettoepassingen in het kader van Kenniswijk. Samen met het VervoerCoordinatieCentrum VCC 
Brabant wordt gezocht naar verdere mogelijkheden om de wensen van bedrijven en hun werknemers 
beter op elkaar af te stemmen. En om een antwoord te hebben op de vele vragen vanuit de vakwereld 
willen we tot slot een ‘excursie innovatieve mobiliteit’ en mogelijk een interactief cursuspakket 
Mobiliteitsmanagement voor Bewoners ontwikkelen. Zo kunnen we in het Informatiecentrum 
Meerhoven inspelen op de behoefte vanuit het veld om concept, producten en diensten van de 
Mobiliteitswinkel toegelicht te krijgen en om mensen zelf de voertuigen te laten testen. 
 
Al met al lijkt de Mobiliteitswinkel door zijn ervaringen en zijn bewonersgerichte benadering de richting 
in te slaan naar een ‘mobiliteitsproeftuin’ met meerdere pilots. Een goede ontwikkeling en wie weet: 
nieuwe kansen…. 

Bereikbaarheid Mobiliteitswinkel 
Meer informatie:  Mobiliteitswinkel Meerhoven 
   Zandkasteel 43 
   5658 BE Eindhoven 
   040-2348040  
Openingstijden:  Werkdagen van 14.00 tot 18.00 uur (maandag gesloten) 
   Weekend van 12.00 tot 16.00 uur 
Internet:  www.meerhoven.net en www.mobiliteitswinkel.nl of www.soab.nl 

http://www.meerhoven.net/
http://www.mobiliteitswinkel.nl/
http://www.soab.nl/
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4. Geraadpleegde literatuur 
1) ‘Van A naar Beter’, Nationaal Verkeers- en VervoerPlan’ (NVVP), Ministerie Verkeer & 

Waterstaat, 2000 
2) ‘Van Modal Split naar Modal Merge’, Raad Verkeer en Waterstaat, 2001; 
3) ‘OV-View: Mobiliteitscentra’, notitie van AVV van Barbara van Schijndel, 2000. 
4) ‘Mobiliteitsplan Meerhoven’, SOAB Adviseurs samen met BMF en BvE, in opdracht van 

de gemeente Eindhoven, voorjaar 1999; 
5) ‘Businessplan Mobiliteitswinkel Meerhoven’, SOAB Adviseurs samen met BMF en 

BvE, in opdracht van de gemeente Eindhoven, voorjaar 2000; 
6) ‘Mobiliteitsplan Eindhoven’ en ‘Projectenboek Mobiliteitsplan’, SOAB Adviseurs, in 

opdracht van de gemeente Eindhoven, 2001 – 2002; 
7) ‘Regionaal Verkeers- en Vervoerplan’, AGV, in opdracht van het 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), 1996 
8) ‘Haalbaarheidsonderzoek Kidsexpress Meerhoven’, Koen van Neerven, NHTV-

stageonderzoek, in opdracht van SOAB, februari 2002; 
9) ‘Haalbaarheidsonderzoek Advies-op-Maat’, Barbara Mennema, NHTV-stageonderzoek, 

in opdracht van SOAB, februari 2002; 
10) Documentatie gemeente Strasbourg 
11) Documentatie Projectbureau Pionierskaart 
12) Documentatie Informatiecentrum Meerhoven (diverse brochures, flyers, gegevens, 

feiten en cijfers uit verschillende notities), onder de verantwoordelijkheid van Wietske van 
Willigen, 2001, 2002 

5. Kaderteksten 
Kader 1. Mobiliteitscentra’s in het buitenland 
In de ons omringende landen bestaan reeds enige jaren Mobiliteitscentra zoals de Mobiliteitswinkel 
Meerhoven. Volgens AVV-onderzoek (lit. 3) en SOAB-onderzoek (4,5,6, intern onderzoek en 
excursies) bestaan er momenteel mobiliteitscentra in onder andere de Duitse steden Münster, 
Hamelen, Wuppertal en in de provincie Schleswig-Holstein. Daarnaast zijn voorbeelden bekend uit 
Noorwegen (Oslo) en uit Zweden (Kerteminde en Goteburg). Ook in Frankrijk (Strasbourg) zijn  
enkele voorbeelden gevonden.  

 
Er zijn verschillende varianten, maar vaak 
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gaat het om operationele organisaties, met 
een uiteenlopende verscheidenheid aan 
producten en diensten op het gebied van 
mobiliteit. De meeste centra bieden met name 
openbaar vervoergerichte of -gerelateerde 
producten en diensten. Altijd wordt 
reisinformatie van deur-tot-deur aangeboden, 
vaak voor openbaar vervoer (lokaal en 
regionaal busvervoer, maar ook 
treininformatie). Ook kan de reiziger 
geadviseerd worden over hoe men het beste 
kan reizen en kan er door het  
 

obiliteitscentrum gereserveerd worden.  
trasbourg (Foto: SOAB Adviseurs) 

e meeste mobiliteitscentra verkopen vervoerbewijzenkaarten. Andere voorkomende diensten: 
emiddeling bij carpooling en carsharing, fietsverhuur, kaartverkoop voor evenementen etc. De 
eeste organisaties zijn onderdeel van vervoerbedrijven. Andere organisaties zijn opgezet door 

emeenten of zijn particuliere initiatieven. Vaak gaat het om een aantal organisaties, dat samenwerkt 
n zo’n Mobiliteitscentrum. Dat laatste is in Meerhoven ook het geval. 
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Naam Sinds Ligging Deelnemers Producten en 

diensten 
Klantengroep Financiers 

Mobicenter Wuppertal 
(Duitsland) 

1995 Midden in centrum Gemeente 
OV-bedrijf, 
deelautobedrijf, 
Deutsche Bahn, 
Universiteit, 
milieuorganisaties 
reizigersorganisaties 

- OV-info (stads- en 
regiobus, trein en taxi) 
- Info P&R, deelauto’s 
parkeermanagement, 
fietsroutes, Fiets & 
Ride, taxi 
- OV-vervoerbewijzen 
- kaartjes culturele 
evenementen 
- persoonlijk reisadvies 

Bedrijven, scholen, 
kinderdagverblijven, 
particuliere 
huishoudens, 
bejaardentehuizen en 
bezoekers van 
voetgangerszones. 
 

OV-bedrijf en Deutsche 
Bahn 

Vélocation Strasbourg 
(Frankrijk) 
 

1998 Midden in centrum Gemeente, Franse 
VVV, OV-bedrijven 

Fietsgerelateerde 
producten en diensten  
- fietsverhuur 
- fietskaarten,  
- stallen van fiets 
- fietsreparatie 
- reisinfo OV 
- kaartverkoop OV 

Werknemers, bewoners 
binnenstad, bezoekers 
binnenstad, toeristen 

Gemeente, Franse VVV 
en OV-bedrijven 

Mobiliteitswinkel 
Meerhoven 
(Eindhoven, Nederland) 

2000 Midden in VINEX-
wijk 

Gemeente 
Eindhoven,  
Projectbureau 
Pionierskaart, 
Provincie Noord-
Brabant, SRE 

Mobiliteitsbreed: 
- verhuur van elektro-
auto en andere ‘groene’ 
auto’s 
- fietsverhuur 
- OV-kaartverkoop 
- skelterverhuur 
- reisinfo-op-maat 

Bewoners, scholen, 
bedrijven, werknemers 

Gemeente Eindhoven, 
Provincie Noord-
Brabant en MOVE 
(interdepartementaal 
projectenbureau op 
gebied van 
ketenmobiliteit) 

 
(Bronnen: AVV (lit. 3) en SOAB (4,5,6 en intern onderzoek) 
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Kader 2: Wat bidet de mobiliteitswinkel? 
 
Product Prijs in euro’s Toelichting 
Deelauto’s   

Ford Th!nk 
Dagtarief 

 

€ 0,25 per kilometer 
€ 3,75 (15 kilometer 
gratis) 

‘Groene’ auto. Elektro-auto, 3 meter, actieradius 
80 km. Max. snelheid: 80 km. Volle tank kost 1 
Euro! Tweezitter. Vooral voor stadsgebruik. 
Rijden er 10 in Nederland. 

Smart 
Dagtarief 

€ 0,30 per kilometer 
€ 4,50 (15 kilometer 
gratis) 

‘Groene’ auto. Tweezitter, 3 meter. 
Brandstofverbruik: klasse A. 

Toyota Prius 
Dagtarief 

€ 0,35 per kilometer 
€ 5,25 (15 kilometer 
gratis) 

‘Groene’ auto. Familieauto. Hybride: elektromotor 
én benzineauto. 
Rijdt 1:25 

Uitrijkaart parkeergarage 
Mathildelaan (alleen voor 
Smart en Ford Th!nk) 

€ 1,70 per stuk 
c.q. gratis 

Meerhovenaren parkeren voor half tarief. 
Pioniers-kaarthouders parkeren zelfs gratis. 

Fietsen   
Heren- of dameshuurfiets 
(Kronan) 

€ 2,50 per dag  

Aankoop Kronanfiets via 
internet 

€ 245,00 per stuk  10% korting voor Meerhovenaren. Kortingcode 
via Mobiliteitswinkel 

Huur aanhangfiets € 2,50 Kan aan Kronanfiets of eigen fiets. Kleine 
kinderen (3-6 jaar) kunnen zo meefietsen. 

Skelters en stepje   
Eénpersoonsskelter € 2,50  
Tweepersoonsskelter 
‘trike’ 

€ 4,50  

Aanhanger voor skelter € 2,50  
Stepje € 2,50  

Pionierskaart Gratis (€ 13,61 
eenmalige borg) 

Pionierskaart van ministerie van Verkeer en 
Waterstaat is tegen borg verkrijgbaar bij 
Mobiliteitswinkel. Pionierskaarthouder krijgt 
subsidie op bus, taxi, stalling en deelauto. Er is 
een flankerend loyalty-aanbod (zwembad, 
schouwburg etc). 

Vervoerbewijzen   
15-strippenkaart vol tarief 
(blauw) 

€ 5,90  

15-strippenkaart 
gereduceerd tarief (roze) 
45-strippenkaart vol tarief 
(blauw) 

€ 3,70 
€ 17,40 

 

Carpoolen   

Inschrijving bij Carpool 
Service Brabant (VCC 
Brabant) 

Gratis Gratis inschrijven bij Mobiliteitswinkel voor 
Meerhovenaren voor carpoolservice van VCC 
Brabant om carpoolpartner te vinden. 

Advies op maat Gratis Gratis adviezen door mobiliteitsmanager over 
hoe snel en comfortabel van A naar B te reizen 
met openbaar vervoer, huurauto of anders. 

 
Tabel: prijzen 2002, Mobiliteitswinkel Meerhoven (Bron: gemeente Eindhoven, lit. 12) 
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Kader 3: Project Pionierskaart (Lit. 11) 

  

(Bron: Projectbureau Pionierskaart) 

Het project Pionierskaart heeft tot doel na te gaan of vervoersvoorzieningen in een 
nieuwbouwwijk beter kunnen worden afgestemd op de (vervoer)vraag van bewoners en 
werknemers. In plaats van aan een vervoerbedrijf, verstrekt de overheid een subsidie 
rechtstreeks aan de bewoner of de werknemer. Ook wil de overheid mensen die in een 
nieuwbouwwijk wonen of werken een alternatief bieden voor de eigen auto. Bij het project is 
een aantal partijen betrokken. In Leidsche Rijn werkt het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat samen met de gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Dit project 
is onlangs verlengd tot december 2003. In Meerhoven werkt het ministerie nauw samen met 
de gemeente Eindhoven, de gemeente Veldhoven en het samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE). Dit project loopt tot juni 2003.  
Meer informatie over de Pionierskaart kunt u vinden op www.pionierskaart.nl . 
 

Kader 4. Meer over Meerhoven en Mobiliteit 
 

  
 
Afb. Ligging Meerhoven (Bron: gemeente Eindhoven) 
 
Net zoals de meeste andere VINEX-wijken ligt Meerhoven direct aan het landelijke 
snelwegennet de A2 (Amsterdam – Maastricht) en A58 (Eindhoven – Breda). Het logische 
gevolg van de goede autoligging ten opzichte van de snelwegen en een grotere fietsafstand 
naar centrum en station, is dat een tweede auto per huishouden eerder regel dan 
uitzondering dreigde te worden. Dat was dan ook de reden voor het gemeentebestuur van 
Eindhoven om enerzijds in te zetten op een bijzondere vorm van hoogwaardig openbaar 
vervoer , de Phileas, en anderzijds in een raadsbesluit vast te leggen, dat álles uit de kast zou 
moeten om het nieuwe stadsdeel leefbaar én bereikbaar te houden. Een uniek besluit. 
De opvallende Phileas is de Eindhovense invulling van hoogwaardig openbaar vervoer. 
 

Medio 1999 is het project Pionierskaart gestart
in de Utrechtse Nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.
Een jaar later volgde Meerhoven, een nieuw-
bouwwijk vlakbij Eindhoven. De Pionierskaart
is een vervoerkaart, die bewoners en werkne-
mers in deze nieuwbouwwijken maximaal  
€ 907,56 (fl. 2000,-) reisvoordeel per jaar biedt.
Na legitimatie en het betalen van een borg in
een nabij gelegen informatiecentrum, kan de
Pionierskaart direct worden gebruikt om voor-
deliger met de (deel)taxi, (huur)auto en de bus
te reizen. Het gebruik van bewaakte fietsen-
stallingen is met de Pionierskaart zelfs
helemaal gratis! 

Meerhoven is de grootste Vinex-wijk van
Eindhoven en ligt ten westen van Eindhoven,
tegen de Luchthaven Eindhoven Airport en de
gemeente Veldhoven aan.  
Er komen zo’n 6500 woningen en een groot
aantal bedrijven. De nieuwe wijk ligt zo’n zeven
kilometer van het centrum van Eindhoven. 

http://www.pionierskaart.nl/
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Afbeelding Phileas (lit. 7) 
Foto: Maarten van Coosbroek 
 
De Phileas past zeer goed binnen het onlangs geactualiseerde gemeentelijke 
mobiliteitsbeleid (lit. 6) en het regionale mobiliteitsbeleid. Binnen 9 minuten en met een zeer 
hoge frequentie (tussen 5 en 10 minuten) zijn de Meerhovenaren over vrije busbanen in het 
centrum van Eindhoven. Daar kan geen auto tegen op. Maar de Phileas begint pas aan zijn 
proefperiode in de loop van 2003. Zolang de Phileas nog niet rijdt, is vervoer per auto gewoon 
sneller. Om te voorkomen, dat de nieuwe bewoners al gewend zijn geraakt aan de auto, 
moest ook op de korte termijn een aantal goede alternatieven geboden worden.  
 
Kader 5. De Mobiliteitswinkel® in het kort 

SOAB Adviseurs Nieuwe Mobiliteit: Mobiliteit uit de Buurtsuper

Daarom: nieuw concept:
‘Mobiliteitswinkel®’
Daarom: nieuw concept:
‘Mobiliteitswinkel®’

Mobiliteits-
winkel

Aanbod:
Carpoolen

Innovatieve 

auto’s

HOV

High-techfietsen

….

Vraag:
Carpoolen

Fietsen

Auto’s

KCV

Reisadvies

Vraag en aanbod afgestemd!
  

 
Een mix van vervoeralternatieven, ruimtelijke aspecten en communicatie vormen de basis:  
 
Vervoeralternatieven zijn deelauto’s, huurfietsen, ligfietsen, aanhangfietsen en fietskarren. 
Maar ook de mogelijkheid een OV-kaartje te kopen, vervoer-op-maat te laten regelen of een 
advies-op-maat te krijgen. Een mobiliteitsmanager stelt deze vervoer-arrangementen samen 
vanuit de Mobiliteitswinkel. Dergelijke arrangementen (vooralsnog voor personenvervoer) 
passen bij de wensen van bewoners en personeelsleden van bedrijven, zijn een sterke 
stimulans om bewuster met mobiliteit om te gaan.  
Niet de eerste auto staat derhalve centraal in de aanpak, maar juist het aanbieden van 
alternatieven voor de tweede auto. Door alle producten en diensten en de informatie 
daaromheen krijgt elke bewoner een tweede ‘auto’, maar dan in een andere vorm…… Zie 
kader 3: aanbod en tariefstelling van producten en diensten van de Mobiliteitswinkel in 
Meerhoven. 
 
Met ruimtelijke aspecten beogen we met name het aanbieden van bovengenoemde 
producten en diensten op een centrale plek in de wijk: ‘om de hoek’. Doel is op 
inrichtingsniveau verbeteringen aan te kunnen brengen op basis van de klachten, signalen en 
ervaringen van de bewoners. Voorbeelden zijn missing links voor fietsers en voetgangers, 
verbetering van bewegwijzering, reisinformatie bij haltes, haltevoorzieningen etc. 

Doel van de Mobiliteitswinkel
is te komen tot een concreet,
gedragen en samenhangend
pakket van projecten,
producten, diensten en
activiteiten op het gebied
van bewonersgericht
mobiliteitsmanagement, 
teneinde een bijdrage te
leveren aan het beheersbaar
houden van de automobiliteit
voor meerdere motieven in
en naar Meerhoven.  

De Phileas wordt wel eens getypeerd als een
bustram of spoorbus. Hij is elektronisch gestuurd
en heeft een hybride aandrijving. Doordat
Meerhoven rond de HOV-lijn is ontwikkeld, heeft
de bus een groot verzorgingsgebied. De langzaam-
verkeerroutes leiden naar de halten. Binnen een
straal van 600 meter rondom de halten kent de wijk
een dichtheid van 80 woningen per hectare. Bij de
halten zijn overdekte fietsenstallingen voorzien.  
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Communiceren betekent: de bewoners op de hoogte brengen van die vervoeralternatieven en 
de mogelijkheden daarvan. Ze moeten immers eerst weten wat er is, voordat ze het aanbod 
zouden kunnen gebruiken. Communiceren betekent derhalve ook marketing, voorlichting en 
informatie, bijvoorbeeld als separate communicatieacties (bv. actie- of promotieweek), maar 
ook als meelift-acties binnen de bestaande communicatiekanalen (artikel in plaatselijk 
dagbladen en/of speciale berichtgeving en websites). 
 
Naam en concept achter ‘Mobiliteitswinkel’ zijn geregistreerd. 
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