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Uitdaging opschaling

© Marco de Swart

Beeld: Marcel Wogram

*AFP / Getty

* https://www.theatlantic.com/photo/2018/03/bike-share-oversupply-in-china-huge-piles-of-abandoned-and-broken-bicycles/556268/

Hoe Uber San Francisco nog drukker maakt

https://www.theatlantic.com/photo/2018/03/bike-share-oversupply-in-china-huge-piles-of-abandoned-and-broken-bicycles/556268/


3

Uitdagingen bij opschaling

• Succesvolle pilots op een locatie zijn niet altijd 

succesvol op andere locaties. Context is van belang!

– Functie in het mobiliteitsysteem – behoefte

– Verschillende doelgroepen – early adopters

– Type verplaatsingen

• Regulering nodig

• Financieringsmodel pilots is anders dan het 

financieringsmodel van blijvende oplossingen

• Steeds verschillende partijen betrokken

• Betrokkenheid inwoners en bedrijven

• Kennis over processen en de effectiviteit van 

oplossingen wordt nog onvoldoende gedeeld



4

SUMMALab doel: goed bereikbare en

leefbare steden

Kleinschalige pilots in 
afgeschermde ruimtes

Infra

Grootschalig gebruik in gemengd
verkeer met concurrentie

Businesscase

Technische haalbaarheid

Mobiliteit- en milieu-
effecten

Opschaalbaarheid

Ontwerpmethode

Voor- en natransport

Deur tot deur

2019-2014
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Betrokken partijen

Participating municipalities, regions, provinces

Interest municipalities, regions, provinces

Kennisinstellingen

Mamanagement en
disseminatie

Private partners
Via experimenten

Bewoners en
bedrijvenverenigingen

Via experimenten
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Mogelijke experimenten
Voor- en Natransport Deur tot deur Infrastructuur

Rotterdam - Rivium Parkshuttle - MaaS-pilot Rotterdam The Hague 
Airport

- Hoogkwartier - deelconcepten
- Electrische deelauto’s Nieuw

Kralingen
- Light Electric Vehicles in de stad

- Hoogkwartier – parkeerruimte, 
parkeervergunningen, hub

- Herstructurering opebare ruimte
(parkeerruimte) Hoogvliet

- Renovatie Maastunnel en
Brienenoordbrug

- Logistieke hub

Delft - Automatische voertuigen
station Delft Campus 

- Light Electric Vehicles 
station Delft Campus

- Drones voor
goederenvervoer

Den Haag - AV Shuttle (Haga and 
Binchhorst)

- Programma deelmobiliteit - Mobiliteitshub Binckhorst
- Nieuwe mobiliteitsconcepten en

logistieke concepten in Central 
Innovation District.

- Herontwerp inrichting straten.
Amsterdam - Shuttles voor personen en 

goederenvervoer
- Roboat

- MaaS Pilot Amsterdam - Marineterrein Mobility Lab
- E-hubs; Electric mobility and service 

hubs
- City logistics -hub
- Bicycle parking stations

Ondersteuning SUMMALab expertteam
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Succesvolle opschaling

m.snelder@tudelft.nl

http://summalab.nl/

Beeld: Mike Blake/Reuters

http://summalab.nl/

