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het verkeer. Per jaar! Wie die getallen op zich 
laat inwerken, snapt dat we nooit genoe-
gen mogen nemen met zo veel leed. Daar 
moeten we iets aan doen. En daar werkt 
de ANWB, samen met anderen, graag hard 
aan mee. Zodat we ons in 2028 geen zorgen 
meer hoeven te maken over de veiligheid 
van onze naasten of onszelf in het verkeer. 

‘Mobiliteit die niet schadelijk is voor het 
milieu’: ook zo’n ambitie die nog eeuwen 
weg lijkt. En toch valt ook hier in twintig jaar 
(letterlijk) een wereld te winnen. Niet dat 
het nu zo slecht gaat. Vervoermiddelen zijn 
al schoner en stiller dan twintig jaar terug. 
Maar het kan nog beter. Elektrisch vervoer 
staat op het punt van doorbreken. Schoon, 
stil en zuinig, althans als we erin slagen om 

onze elektriciteit duurzaam op te wek-
ken. Als we er nu met z’n allen voor gaan, 
behoort ons elektrisch vervoer in 2028 tot 
de wereldtop.

Ambitie, daar begint alles mee. Of het nu 
gaat om ‘het beste fietspadennet ter we-
reld’, ‘het meest efficiënte openbaar vervoer’, 
‘de beste reisinformatie’, ‘de comfortabelste 
overstappunten’, ‘de beste voorzieningen 
voor telewerken’: in vele takken van de 
‘mobiliteitssport’ heeft ons land kans op 
goud. Op onderdelen behoren we al tot 
de top. Op andere kampen we met taaie 
problemen. Zoals drukte in ochtend- en 
avondspits, zowel op de weg als in het open-
baar vervoer. Incidentele files en vertragin-
gen die onze reisplannen in de war sturen. 

Het is een magisch jaar: 2028. Het jaar dat 
we in eigen land kunnen genieten van de 
Olympische Spelen. Tenminste, als we erin 
slagen binnen een krappe twintig jaar een 
aantal zaken te verbeteren. Juist op het 
gebied van mobiliteit. Daarbij doelen we 
niet op onze internationale luchthavens, 
hogesnelheidsstations of topsportlocaties, 
hoewel het Internationaal Olympisch Comité 
daar ongetwijfeld kritisch naar zal kijken. 
Deze visie gaat vooral over de vraag hoe we 
onze dagelijkse mobiliteit binnen Nederland 
‘ontzorgen’. Hoe het is gesteld met de veilig-
heid van het verkeer. Hoe groot uw kans is 
op files en vertragingen. Of de kosten van 
uw reis redelijk zijn. Of uw reis wel comforta-
bel verloopt. En of de effecten op het milieu 
binnen de perken blijven. Alledaagse mobili-

teit, maar dan van olympische kwaliteit.
De ambitie achter de olympisch gedachte 
spreekt ons nog het meest aan: het ‘heilige 
vuur’. Het geloof dat je het schijnbaar on-
mogelijke kunt bereiken, als je er maar hard 
genoeg voor knokt. En je focust op de dingen 
die ertoe doen. Juist daarom staan in deze 
visie ambities die nu misschien nog ver weg 
lijken, maar met vereende krachten toch 
binnen twintig jaar werkelijkheid kunnen 
worden.  Deze visie laat zien hoe de ANWB 
die ambities helpt realiseren.
 
‘Minimaal de helft minder verkeersdoden 
uiterlijk in 2028’ is er zo een. Nederland is 
nu een van de meest verkeersveilige landen 
van de wereld. Desondanks betreuren we 
rond de 700 doden en 20.000 gewonden in 

Mobiliteit van olympische kwaliteit
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leden te mobiliseren. En door waar nodig 
onze contacten met overheden, politiek, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties 
in te schakelen. Als een spin in het web.
Wat zou het mooi zijn als we in 2028 veilig, 
comfortabel en schoon van de ene plaats 
naar de andere kunnen reizen, zonder onver-
wachte vertragingen en tegen een redelijk 
tarief. Dát is onze ambitie, onze ‘olympische 
droom’. Wij gaan ons daar keihard voor inzet-
ten, met partijen die de kwaliteit van onze 
mobiliteit ook hoog in het vaandel hebben.

Guido van Woerkom,
hoofddirecteur ANWB

Gebrek aan bewaakte fietsenstallingen en 
parkeerplaatsen. Hoge autobelastingen en 
parkeertarieven. 

In deze visie beschrijven we hoe wij denken 
dat de mobiliteit zich kan ontwikkelen. Mo-
biliteit in brede zin. Dus niet alleen de auto, 
maar ook lopen, fietsen, openbaar vervoer 
en slimme combinaties. Deze visie laat voor 
zowel leden als relaties zien waar we staan 
en wat zij de komende jaren van de ANWB 
mogen verwachten.

Mobiliteit staat niet op zich. Het is een 
uitvloeisel van hoe onze samenleving en ons 
leven in elkaar zit. Sommige zaken laten zich 
redelijk voorspellen, zoals de voortgaande 
vergrijzing, de gestage verstedelijking en het 

opraken van de fossiele brandstoffen. An-
dere ontwikkelingen zijn onzekerder, zoals 
nieuwe informatie- en communicatietech-
nologie, de vraag of ‘Het Nieuwe Werken’ op 
grote schaal doorbreekt en de aanwijzingen 
dat jongeren steeds minder hechten aan het 
bezit van een eigen auto. 

Hoe het ook zij, als ANWB zijn wij vastbera-
den onze leden te blijven helpen met hun 
mobiliteit. Door goed naar hen te luisteren 
en hun wensen en suggesties bij andere 
partijen onder de aandacht te brengen, 
dan wel om te zetten in nieuwe produc-
ten en diensten in ons eigen assortiment. 
Door onze eigen kennis en vaardigheden 
beschikbaar te stellen, maar ook de enorme 
hoeveelheid kennis en creativiteit bij onze 
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De wereld van 1990 vergeleken met nu

Wie een visie maakt voor de komende 
twee decennia kan zich afvragen wat er de 
afgelopen twintig jaar is veranderd. Soms 
zijn zaken nu nauwelijks anders. Soms gaan 
omwentelingen snel. Hoe zag ‘de wereld’ 
eruit in 1990?
• De Sovjet-Unie (onder leiding van Michael 

Gorbatsjov) valt uiteen, nadat eerder de 
Berlijnse Muur is gevallen. De Verenigde 
Staten (onder leiding van George Bush 
senior) bereiden zich voor op de Golfoorlog 
tegen Irak. Zuid-Afrika laat Nelson 
Mandela vrij en schaft de apartheid af.

• Nederland telt 14,9 miljoen inwoners. 
Ruud Lubbers is premier van zijn derde 
kabinet. Het tweede kabinet-Lubbers 
is gestruikeld over het plan om het 
reiskostenforfait af te schaffen. Er rijden 
5,2 miljoen personenauto’s. Citroën staakt 
de productie van de 2CV (‘lelijke eend’).

• Het tweede Struktuurschema Verkeer en 
Vervoer en Rail 21, twee plannen uit 1988, 
maken de weg vrij voor investeringen 
van miljarden in het spoor, ten koste van 
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Uitspraken van le
den

en misschien wel tot nog grotere 
verschuivingen.

Eén ding weten we zeker: ook de volgende 
twee decennia komen er weer ontwikkelin-
gen op onze weg die we nu nog niet zien 
aankomen. Dat houdt de ANWB alert.

Nederland nu
Ruimte

Onze mobiliteit wordt vooral bepaald door 
de Rijndelta: economische centra liggen van 

oudsher in het westen van het land (haven 
Rotterdam, luchthaven Schiphol). Daar 
wonen de meeste mensen en is het meeste 
woon-werkverkeer. Door de betere wegen 
zijn mensen steeds verder van de stad gaan 
wonen. Ook door het ruimtelijk beleid van 
de jaren ’60 (groeikernen als Almere, Hoorn, 
Spijkenisse en Zoetermeer) kwamen wonen 
en werken steeds verder uit elkaar te liggen. 
Dat is de hoofdreden van de langere files  
’s ochtends en ’s avonds. Door de lage ligging 
in de Delta kent Nederland ook barrières 
in de vorm van rivieren, dus veel bruggen, 
tunnels en een enkele pont. Autosnelwegen 
zijn al weer te oud en niet meer berekend op 

aanleg en onderhoud van wegen. Zakelijk 
verkeer en goederentransport krijgen een 
hogere status dan personenvervoer.

• Desktopcomputers worden gangbaar. 
Mobiele telefoons, internet en 
navigatiesystemen zijn bij het grote 
publiek nog onbekend. We betalen met 
guldens. De Economische en Monetaire 
Unie wordt opgericht en die leidt 
uiteindelijk tot de euro.

• Het verkeer eist twee keer zo veel 
doden als nu. En veroorzaakt ook twee 
keer zo veel fijnstof, stikstofoxiden en 
koolmonoxide. Wel is de uitstoot van 
het broeikasgas kooldioxide een derde 
minder doordat we met z’n allen minder 
kilometers rijden. De totale weglengte is 
10 procent korter.

Wie de mobiele telefoon, internet en 
navigatiesystemen buiten beschouwing 
laat, moet constateren dat ons dagelijks 
leven en onze mobiliteit er in 1990 niet 
heel anders uitzien dan nu. Juist de mobiele 
telefonie en internet hebben gezorgd 
voor een informatierevolutie. Dat leidt tot 
verschuivingen in het verkeer en vervoer 
(e-learning, telewerken, webshoppen) 

Ben Immers, 
TU Delft, Faculteit Civiele Techniek 
en Geowetenschappen (CITG) 

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot 
een enorme diversificatie in de vraag naar 
vervoer. Om deze vraag naar behoren te 
kunnen accommoderen zal de flexibiliteit in 
het gebruik van de beschikbare infrastruc-
tuur drastisch moeten vergroten, zowel aan 
de vraagzijde (bijv. door variabel beprijzen) 
als aan de aanbodzijde (door flexibele inzet 
van de beschikbare capaciteit).

Daarnaast zal professioneler ingespeeld 
moeten worden op irreguliere situaties (inci-
denten, wegkwerkzaamheden, etc.), omdat 
juist deze situaties een grote bijdrage 
leveren aan de onbetrouwbaarheid van 
reistijden. Vervoer blijft noodzaak. Heel spectaculair zal dat niet veranderen. Een van de meest 

opvallende veranderingen is de teloorgang van de routeborden en richtingsborden. 

Daar iedereen een routesysteem heeft op zijn communicator, zijn deze niet langer no-

dig. Bovendien assisteert de auto je verder, houdt afstand tot voorgangers in de gaten, 

stuurt bij en kiest ook zelfstandig de juiste route. Weet ook van andere auto’s die op 

weg zijn, dat ze er aankomen en houdt er dan ook rekening mee om files zo 

veel mogelijk te voorkomen.  (Joost, ANWB-lid)
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Uitspraken van le
den

Denk dat de overheid wel een wet heeft ingesteld dat oude auto’s verboden 

worden en dat er alleen maar zuinige auto’s te koop zijn. De ANWB zal nog 

steeds bestaan. 

(Linda, ANWB-lid)

Vergrijzing

Een tweede demografische trend is ver-
grijzing (meer ouderen) en ontgroening 
(minder jongeren). Tot 2030 groeit het aantal 
65-plussers van 15 naar 25 procent. Zij willen 
mobiel blijven. Dat leidt waarschijnlijk tot 
meer sociaal en recreatief verkeer. Bij het 
stijgen der jaren wordt het lastiger om een 
auto te besturen (gehoor, gezichtsvermogen, 
reactiesnelheid). Hoe ouder, hoe meer kans 
ook op ernstig letsel bij verkeersongevallen. 
De ouder wordende generatie moet zich ver-
antwoord en veilig kunnen blijven verplaat-
sen. Waarschijnlijk komen er steeds meer 
speciale vervoermiddelen voor ouderen. 

Internationaal

Nederland is een lidstaat van de Europese 
Unie (EU). Europese regels (bijvoorbeeld rond 
mobiliteit) gelden ook voor ons. Open gren-
zen binnen de EU en vrije vestiging leiden tot 
meer verplaatsingen. Europa wil duurzaam 
vervoer sterk stimuleren. Grote handelsrou-
tes naar het Europese achterland beginnen 
in Nederland. De Europese Commissie heeft 
een ‘witboek’ gepubliceerd over de gewenste 
mobiliteit in 2050. De doelen: schonere voer-
tuigen (op elektriciteit of waterstof), minder 
bezit en meer gebruik (minder leasewagens, 
meer deelauto’s), modernere infrastructuur, 
betere aansluitingen en bredere reisinfor-
matie.

de groeiende hoeveelheden auto’s. Hierdoor 
werken ze vaak als flessenhalzen.

Krimp versus groei

De bevolking blijft de komende decennia 
naar verwachting geleidelijk doorgroeien: 
tot 2030 komen er ongeveer 1 miljoen men-
sen bij. Niettemin gaat het aantal werken-
den naar verwachting geleidelijk dalen. De 
bevolking groeit vooral in de Randstad en de 
stedelijke uitlopers (Alkmaar, Almere, Zwolle, 
Arnhem-Nijmegen, Brabantse steden). De 
krimp van de bevolking concentreert zich 
aan de rand van het land: Noordoost-Gronin-
gen, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en 
Zuid-Limburg. Dit kan de verkeersdrukte an-
ders verdelen over het land. In krimpgebie-
den waar de vraag naar openbaar vervoer al 
laag is, komt dat verder onder druk te staan. 
Ook de bereikbaarheid van voorzieningen in 
krimpgebieden wordt minder. Juist omdat 
het openbaar vervoer terugloopt, kunnen 
daar meer autoritten ontstaan.

Jan van 
Delft, 
Algemeen directeur, 
DC Beheer B.V.

Een visie hebben is goed. Een Plan van 
Aanpak hebben is mooi. Een drive hebben 
om zowel de visie als het Plan van Aanpak 
daadwerkelijk te realiseren is beter!

ANWB:  tezamen met jullie partners en 
zakenvrienden hebben jullie in de komende 
tijd de uitgelezen kans om de visie niet 
alleen bij mooie woorden en intenties te 
laten, maar er concreet mee aan de slag te 
gaan en te realiseren. Wacht niet tot 2028, 
begin in 2011!
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1. Wat beweegt ons vandaag de dag?

Mobiliteit is essentieel voor ons leven. Voor 
nuttige zaken als werk en studie. En voor 
leuke dingen als bezoek aan familie en vrien-
den, recreatie, sport, vakantie. De laatste 
jaren krijgen we ook meer ‘virtueel contact’ 
via internet (iPads, laptops, smartphones). 
Virtueel contact kan onze mobiliteit nooit 
helemaal vervangen: we willen bij elkaar 
zijn, elkaar de hand schudden, elkaar in de 
ogen kijken. Virtueel contact kan ook leiden 
tot méér mobiliteit. Denk aan boodschappen 
van albert.nl, pakketjes van webwinkels en 
daten na een match via internet.

De auto is anno nu het dominante vervoer-
middel. Bijna iedere Nederlander maakt er 
gebruik van: voor de helft van alle verplaat-
singen. En voor driekwart van de kilometers 
die we met z’n allen afleggen. In stedelijke 
gebieden nemen ook de fiets, scooter, brom-
mer, stadsbus (en in grote steden ook tram 
en metro) veel kilometers voor hun rekening. 
Veel korte verplaatsingen leggen we nog 
steeds te voet af. En tussen grotere steden 
heeft de trein een fors aandeel.

   •   17   16   •   Op weg naar 2028



Uitspraken van le
den

Het lijkt me heerlijk om dan met het openbaar vervoer te kunnen dat al-

lemaal op elkaar aansluit. Dat je ook weet waarom er eventueel vertraging is 

en hoe het wordt opgelost. ……………. Mensen geven aan elkaar de ruimte waar 

nodig en accepteren meer van elkaar. 

(Gerda, ANWB-lid)

Duizenden keuzes

Nederlanders maken in hun leven duizenden 
keuzes rond mobiliteit. Sommige keuzes 
(bijna) elke dag: waar moet ik heen, heb ik 
daarna nog iets anders te doen, met welk 
vervoermiddel of met welke combinatie kan 
dat het beste, hoe laat wil ik aankomen, kan 
ik daar m’n auto of fiets parkeren, welke 
vertraging kan ik onderweg verwachten, hoe 
laat moet ik weer weg, wat kost die reis me, 
waar kan ik het beste tanken?

Sommige keuzes spelen minder vaak. Heb ik 
een nieuwe fiets nodig? Wanneer is de apk? 
Kunnen de winterbanden erop? Is de auto 

aan vervanging toe? Welke auto kan ik het 
beste kopen? Hoe raak ik m’n oude kwijt?

Andere keuzes vallen maar één keer in een 
mensenleven. Ga ik rijles nemen? Laat ik 
m’n kind zelf naar school fietsen? Ben ik te 
oud geworden om te rijden en lever ik m’n 
rijbewijs in? De antwoorden op al deze vra-
gen beïnvloeden de mobiliteit van het hele 
huishouden. De ANWB wil bij zowel grote als 
kleine keuzes klaar staan met raad en daad.

Voor elke verplaatsing moeten we kunnen 
kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze. 
De ene keer is dat de auto, een andere keer 
de fiets of het openbaar vervoer. Deze keu-
zevrijheid is wezenlijk. De ANWB wil keuzes 
van leden makkelijker maken. Dat geldt ook 
voor andere keuzemomenten: de aanschaf 
van een auto, het goedkoopste tankstation, 
de beste fietsenmaker.

Problemen anno nu
Nederland kent een goed wegennet, fat-
soenlijke fietspaden en fietsenstallingen, 
een behoorlijk openbaar vervoer en meestal 
voldoende parkeergelegenheid. Toch vinden 
onze leden regelmatig knelpunten op hun 
weg: files, overvolle treinen, onverwachte 
vertragingen, gevaarlijke situaties, matig 
onderhouden fietspaden, hoge brandstof-
prijzen, dure parkeerplekken, stijgende 
lasten. Grote steden barsten uit hun voegen 
door steeds intensiever ruimtegebruik en 
bijkomende parkeerdruk. Daarentegen 
ontvolken grote delen van het platteland en 
neemt daar de bereikbaarheid per openbaar 

vervoer sterk af. Onze bereikbaarheid kan en 
moet dus beter. 

Ook als samenleving ervaren we problemen 
rond mobiliteit: 700 verkeersdoden per jaar, 
matige luchtkwaliteit op sommige verkeers-
aders, schaarse parkeer- of speelruimte 
in woonwijken, veel fileleed en overvol 
openbaar vervoer. De afgelopen decennia 
is een aantal problemen gelukkig opgelost 
(uitstoot van lood en zwaveldioxide) of ver-
minderd (aantal verkeersdoden, uitstoot van 
fijnstof en stikstofoxiden). Andere proble-
men zijn hardnekkig: agressie in het verkeer, 
het aantal verkeersgewonden, fietsdiefstal, 
parkeerproblemen, kwaliteit van taxi’s. En 
sommige problemen worden erger: files, ver-
snippering van landschap (wegen die natuur 
doorsnijden), uitstoot van broeikasgassen. 
Het lijkt erop dat ons verkeer en vervoer niet 
zijn toegesneden op alle veranderingen die 
er aankomen.
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2. Waar gaan we naartoe in 2028?
Welke trends en ontwikkelingen beïnvloeden 
de mobiliteit?

• (Beroeps)bevolking: meer huishoudens 
tellen maar één persoon, meer vrouwen 
werken, er komen meer zelfstandigen 
zonder personeel, de pensioenleeftijd 
gaat omhoog. Per saldo leidt dat tot meer 
mobiliteit.

• Betalen voor gebruik in plaats van bezit 
(denk aan deelauto’s, huurfietsen en 
kilometerbeprijzing): we kiezen bewuster 

Trendwatcher Carl Rohde: meer vervoermiddelen en urban nomads

Er komen meer verschillende vervoermiddelen: vooral in stedelijke gebieden ontstaat 
steeds meer variatie die gebruikers in staat stelt om zich soepel door het verkeer te 
bewegen én op te vallen. Deze ontwikkeling lijkt positief voor het tegengaan van files, 
maar kan negatief uitpakken voor de veiligheid als weggebruikers niet goed weten 
hoe ze op elkaar moeten reageren. ‘Urban nomads’ ( jongeren, vooral zelfstandige 
ondernemers) werken steeds minder op een vast adres en steeds vaker in cafés en 
parken. Deze ontwikkeling lijkt gunstig voor het tegengaan van files en luchtvervuiling. 

   •   21   20   •   Op weg naar 2028



Uitspraken van le
den

2025, over 15 jaar. De benzine kost 2,50 euro, diesel is niet meer te krijgen, te 

duur. En we hebben allemaal een stekker aan ons huis om de auto op te laden. 

Thuis hebben we twee auto’s; een gewone voor lange afstanden en een elektri-

sche voor de korte afstanden; dagelijks stemmen mijn vrouw en ik af, wie het 

verst moet, dus wie welke auto neemt. 

(Arthur, ANWB-lid)

worden veiliger, asfalt benutten we beter 
(dynamische maximumsnelheid, extra 
strook in de spits).

• Mens & internet: er is steeds meer actuele 
informatie te vinden – onder meer via 
de smartphone – over verkeer en vervoer 
(adviezen, routes, files, stremmingen, 
omleidingen, vertragingen, prijzen, 
tarieven, diensten), we hebben steeds 
meer connecties met anderen (ook 
onderweg). Door al die informatie krijgen 
we een realistischer verwachting van 
onze reistijd. Dat zorgt voor een betere 
benutting van wegen en tevredener 
weggebruikers. 

voor een vervoermiddel, vooral voor 
jongeren en vrouwen wordt de auto 
minder een statussymbool. Zowel het 
autobezit als het aantal kilometers kan 
hierdoor afnemen.

• Co-creatie & zelforganisatie: mensen 
gaan zelf of met bedrijven hun producten 
en diensten ontwikkelen en regelen, 
waarschijnlijk ook in het verkeer en 
vervoer.

• Duurzaamheid: we verlangen steeds 
schonere, stillere en zuiniger auto’s, 
motoren, scooters en brommers; industrie 
en overheid spelen daarop in.

• Kosten: consumenten worden steeds 
kritischer over de prijs van hun mobiliteit 
en kijken via (mobiel) internet waar 
het goedkoper kan. Hogere prijzen (van 
bijvoorbeeld brandstof) en het gebrek aan 
betaalbare alternatieven kunnen leiden 
tot minder mobiliteit.

• Mens & computer: de computer neemt 
het stuur meer uit handen, voertuigen 

Ronald 
Postma, 
Partner Syndesmo B.V. 

Het Nieuwe Werken zal leiden tot andere 
werk- en reispatronen. De verwachting is dat 
mede hierdoor andere mobiliteitsbehoef-
ten gaan ontstaan. Flexibeler gebruik van 
meerdere middelen, waarbij bezit niet meer 
centraal staat. 
De markt van aanbieders anticipeert hierop 
en lijkt zich in een rap tempo te ontwik-
kelen. Nieuwe concepten doen hun intrede, 
nieuwe samenwerkingen ontstaan en 
nieuwe vormen van dienstverlening worden 
geïntroduceerd . 
Kortom het aanbod wordt meer divers, 
waarbij rijp en groen door elkaar lopen en 
waarbij grote kwaliteitsverschillen zullen 
ontstaan. 
De ANWB kan hierin toegevoegde waarde 
bieden door een onafhankelijk platform 
te faciliteren, waarbij het volledige mobi-
liteitsaanbod transparant wordt gemaakt 
en waarbij zowel experts als klanten de 
mogelijkheid hebben om reviews te 
geven over het aanbod. 

Verantwoording: waar baseren we deze 
visie op

We hebben onderzocht wat leden en 
niet-leden vinden van mobiliteit. Ook 
hebben we gevraagd wat ze verwachten 
van de ANWB. Uitkomst: ANWB-leden 
vinden veilig verkeer het belangrijkste 
onderwerp, gevolgd door betaalbare 
mobiliteit en een voorspelbare reis. 
Leden en niet-leden hechten de meeste 
waarde aan de maatschappelijke rol van 
de ANWB: invloed aanwenden om zaken 
voor elkaar te krijgen. Ook hechten zij 
veel waarde aan de informatie die de 
ANWB geeft. 
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• Reizen met meer vervoerwijzen 
(bijvoorbeeld met auto naar P+R-terrein, 
met trein naar stad en met fiets naar 
bestemming): er ontstaan nieuwe 
diensten om dat makkelijker te maken.

• Vergrijzing: er komen relatief minder 
jongeren en meer ouderen; mensen leven 
gezonder, worden ouder en willen langer 
mobiel blijven (rollator, scootmobiel, 
brommobiel). Ouderdom beperkt de 
mobiliteit van mensen.

• Woon-werkverkeer: ‘Het Nieuwe Werken’ 
(ook onderweg, ook thuis, flexibeler 
werktijden) raakt in zwang, er ontstaat 
meer werk in de steden, we reizen meer 
kriskras (naar school, crèche, werk, 
sportveld, winkelcentrum en weer terug), 
krijgen meer vrije tijd en werken langer 
door (en zitten dus ook een paar jaar 
langer op de weg, op de fiets of in de 
trein).

• Minder privacy: mensen zijn vaker te 
traceren, ook tijdens hun rit (berichtjes 
op internet, camera’s boven de weg, gps, 
mobiele telefoons, ov-chipkaart) maar 
worden ook kritischer als het om hun 
privacy gaat. Nieuwe initiatieven die 
persoonlijke (reis)gegevens gebruiken 
zullen met de nodige argwaan worden 
ontvangen.

• Mondige burgers: consumenten weten 
wat er te koop is, bepalen zelf wat voor 
hen het beste is, houden ook contact via 
sociale netwerken en varen minder blind 
op instituties en overheden: ‘Geef me de 
middelen en ik bepaal zelf wel wat goed 
voor me is’. Hierdoor raken overheden en 
bedrijven een deel van hun invloed kwijt.

Wat wel en niet in deze mobiliteitsvisie

Deze visie gaat niet over alle verplaatsingen met alle vervoermiddelen. Zo hebben 
we het niet over vrachtverkeer, luchtvaart en vervoer over water. Het gaat wel over 
dagelijkse verplaatsingen van mensen binnen de landsgrenzen, dus minder over 
recreatief verkeer (zie daarvoor de ANWB Recreatievisie). Het accent ligt op auto, 
openbaar vervoer, fietsen en lopen. Want met die vier vervoerwijzen leggen we de 
meeste kilometers af. In de mobiliteitsvisie komen enkele ANWB-visies samen: de 
visie op een robuust wegennet, de ov-visie, de visie P+R-plus en de fietsvisie. Deze 
mobiliteitsvisie wordt de komende jaren uitgewerkt in jaarplannen voor producten, 
diensten en beïnvloeding. We maken regelmatig de balans op om te beoordelen of we 
de ambities gaan halen.
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A
3. Wat wil de ANWB voor leden betekenen?

A. Veilig verkeer: 
zo min mogelijk risico

In 2028

In 2028 hoeft niemand zich zorgen te maken 
over z’n eigen of andermans veiligheid in het 
verkeer. Iedereen voelt zich veilig en loopt 
weinig tot geen risico op ongevallen of ver-
wondingen. Er vallen veel minder verkeers-
doden: minimaal de helft minder dan nu, dus 
maximaal 350. En het aantal ziekenhuisge-
wonden is aanzienlijk verminderd: hooguit 
1000 per jaar. Black spots (plekken waar veel 
ongelukken gebeuren) bestaan nauwelijks 
nog.

Wegen en fietsroutes zijn zo aangepast dat 
kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen & 
ouderen, voetgangers & fietsers) veilig en 
vlot hun bestemming bereiken. Zij worden 
nauwelijks meer gehinderd door ander ver-
keer of obstakels. Ook veroorzaken ze 
zelf geen gevaar, ergernis of overlast voor 
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Uitspraken van le
den

Ik denk dat de rol van de ANWB nog steeds belangrijk en prominent is. Al die 

technieken brengen ook veel problemen met zich mee. Kijk naar sommige 

nieuwe auto’s die zo veel software bevatten dat ze vaak langs de kant staan. 

(Frank, ANWB-lid)

de weg ontbreken, neemt agressief verkeers-
gedrag af. Daardoor kan de politie zich vooral 
richten op verkeershufters. Ook is er geen 
gevoel van onveiligheid meer dat mensen 
belemmert in hun keuze voor een bepaalde 
vervoerwijze (enge stations, donkere fiet-
senstallingen en verlaten P+R-terreinen) of 
reistijd (’s avonds, ’s nachts).

Anno nu

Het verkeer in Nederland is – op Malta na – 
het veiligste ter wereld. Het aantal verkeers-
doden daalt al jaren en schommelt rond de 
700 per jaar. Het aantal ziekenhuisgewonden 
stijgt daarentegen licht. Veel verkeersdeel-
nemers voelen zich niet veilig of beschermd 

of maken zich zorgen om de veiligheid van 
hun dierbaren. Door een combinatie van 
gevaarlijk gedrag en onduidelijke inrich-
ting zijn 80 kilometerwegen het onveiligst. 
E-call ( je auto belt bij een ongeluk zelf 112) 
is in opkomst. Inrichting en belijning van 
wegen zijn nog niet overal hetzelfde in het 
land. En maximumsnelheden komen vaak 
niet overeen met de uitstraling van de weg. 
Gevolg: te hard rijden met alle gevaren van 
dien. Fietspaden leiden vaak door gebieden 
met weinig sociale controle. Denk aan enge 
tunneltjes. Op smalle fietspaden ontstaan 
regelmatig gevaarlijke situaties als gevolg 
van snelle of brede fietsen. Fietsdiefstal 
neemt af maar is nog altijd fors. Angst voor 
schade of diefstal is voor veel mensen reden 

anderen. Vooral op de huidige onveilige  
80 kilometerwegen vallen dankzij inrichting 
van de weg en nieuwe technologie in 2028 
aanzienlijk minder slachtoffers dan nu. 

Via landelijke netwerken, centrale data-
banken en communicerende voertuigen 
krijgen alle (gemotoriseerde) weggebruikers 
heldere informatie over de beste of snelste 
route naar hun bestemming en over de kwa-
liteit van de weg. Communicatie van de weg 
met de bestuurder én tussen voertuigen 
of weggebruikers heeft een grote sprong 
vooruit gemaakt. Mensen blijven uiteraard 
in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor 
hun en andermans veiligheid, maar hun 
vervoermiddelen en de wegen loodsen hen 
veiliger door het verkeer. Technologie die nu 
alleen in duurdere auto’s zit (alarm voor uit 
de koers raken, auto die na een ongeluk zelf 
112 belt, automatisch remmen voor obsta-
kels), wordt geleidelijk gemeengoed.

Wegen maken in één oogopslag duidelijk 
voor welke handelingen en snelheid ze zijn 
bedoeld. Fietspaden bieden meer ruimte. 
Hierdoor komen onveilige situaties als 

gevolg van  snelheidsverschil (bijvoorbeeld 
tussen race- en gewone fietsen) bijna ner-
gens meer voor. De openbare ruimte is een 
prettige en veilige verblijfplaats geworden 
voor alle verkeersdeelnemers, maar fietsers 
en voetgangers hebben het primaat. Tech-
niek zorgt voor lage snelheden van gemoto-
riseerd verkeer in woonwijken.

Verkeersstromen zijn waar mogelijk geschei-
den, zodat conflicten verdwijnen. Zo zijn 
hoofdverkeersaders geschikt voor geauto-
matiseerde voertuigen, zowel particuliere 
(auto’s) als collectieve (bussen). Die auto-
matische voertuigen zijn volledig verkeers-
veilig. Provinciale en stedelijke wegen zijn 
toegankelijk voor alle vervoermiddelen, 
waarvan sommige automatisch en andere 
met technologie die de bestuurder de juiste 
beslissing voorlegt of – in geval van nood – 
zelf ingrijpt. Lokale wegen zijn ingericht op 
fietsers en voetgangers.

Voertuigen kun je stallen in de onmiddel-
lijke omgeving van verblijfsgebieden. Hier 
werken bewoners samen om de omgeving 
veilig te houden. Doordat conflicthaarden op 
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A • Agressie (zoals bumperkleven, geen 
richting aangeven, onnodig links rijden) 
geldt als de grootste ergernis in het 
verkeer.

• Bijna de helft van de Nederlanders wil 
een lagere maximumsnelheid op plekken 
waar bewoners last hebben van het 
verkeer.

• Van de leden wil meer dan de helft dat de 
ANWB zich inzet voor veiliger verkeer van 
kinderen.

• Van de Nederlanders gaat  ongeveer 
een kwart niet op de fiets uit angst voor 
diefstal.

Opgaven
ANWB zelf

We bereiden kinderen en jongvolwassenen 
beter voor op de gevaren van het verkeer en 
op verantwoord rijgedrag. We stellen ieder-
een in staat permanent theorie (nieuwe bor-
den, kenmerken en regels) bij te spijkeren. 
Ouderen brengen we vaardigheden bij om 
langer veilig mobiel te blijven.
We blijven met de traumahelikopter ern-

stige verkeersslachtoffers sneller eerste hulp 
verlenen en zo nodig naar ziekenhuizen 
vervoeren.

Met anderen 

We sturen aan op meer technische en 
betrouwbare hulpmiddelen in auto’s die 
bestuurders (ook ouderen) in staat stel-
len veiliger door het verkeer te gaan. De 
auto-industrie is hiervoor onze natuurlijke 
bondgenoot.

We stimuleren overheden om wegen zo in te 
richten dat ze beter aansluiten bij gewenst 
verkeersgedrag en foutjes van bestuurders 
kunnen opvangen.
We blijven met onze zusterorganisaties 
de veiligheid van Europese wegen in kaart 
brengen. Doel van dit zogeheten EuroRAP-
project is de helft minder doden en ernstig 
gewonden. In de Nederlandse situatie in het 
bijzonder op 80 kilometerwegen.
We gaan bevorderen dat er meer brede 
en veilige fietspaden komen, allereerst op 
belangrijke en veelgebruikte routes.

om niet met hun nieuwe dure fiets naar 
de stad te gaan, maar de auto te pakken. 
Het openbaar vervoer is veilig, er gebeuren 
weinig ongelukken met trein, tram, bus of 
metro. De sociale (subjectieve) veiligheid op 
stations en bij haltes is redelijk. Het verkeer 
kan op verschillende manieren veiliger 
worden: met technologie die auto’s onder-
ling of met de weg laat communiceren, met 
inrichting van wegen die beter aansluit bij 
de verwachtingen, met ander gedrag van 
bestuurders. De uitdaging is te kiezen welke 
oplossingen uiteindelijk het meeste rende-
ment opleveren.

Signalen

• Veilig verkeer komt bij de Nederlanders 
op de eerste plaats als het gaat om 
mobiliteit, blijkt uit onderzoek van de 
ANWB (De toekomst van mobiliteit, 
Ruigrok Netpanel, maart 2011).

• Mensen verwachten dat de ANWB 
bij overheden aandringt op strengere 
controles op agressief, onveilig en hufterig 
gedrag. En op meer geld en aandacht voor  
veiliger verkeer. 

Bert van 
Wee, 
hoogleraar transport-
beleid, TU Delft 

We krijgen het verkeers- en vervoersysteem 
alleen gezond met een kilometerheffing die 
flink differentieert naar plaats en tijd.

Als we een systeem zouden invoeren 
waarbij auto’s niet harder kunnen dan 
toegestaan, en je zou 10 jaar later voorstel-
len het weer af te schaffen, zou een grote 
meerderheid van de Nederlandse bevolking 
tegen afschaffing zijn. Het probleem is de 
overgang van het huidige systeem naar het 
nieuwe, niet het systeem zelf.

Als we nu een verkeerssysteem zouden heb-
ben zonder individuele gemotoriseerde mo-
biliteit, en met nagenoeg nul doden, en je 
zou een systeem voorstellen met individuele 
gemotoriseerde mobiliteit (zoals we dat nu 
kennen) maar met 100 dodelijke slachtof-
fers per jaar, zou dat voor de 
meeste mensen wellicht onaccep-
tabel zijn.
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B
Uitspraken van le

den

Ik verwacht dat het navigatiesysteem in de auto zich ontwikkelt tot een onmisbaar 

onderdeel. Het zal ons niet alleen van A naar B brengen, ons adviseren over te volgen 

route (aansluiten bij de kortste file) maar ook de conditie van de weg aangeven (ijs, 

regen, vorstschade e.d.)en mededelen welke weg tijdelijk goedkoper is om over te 

rijden (aanbieding van de dag, gespaarde airmiles gebruiken, 2 wegen berijden voor de 

prijs van 1, kortingskaartje als prijs van de staatsloterij enz.).  (Joris, ANWB-lid)

hiervan het nut omdat het uitnodigt tot 
verstandig autogebruik, eerlijker is en betere 
vergelijkingen mogelijk maakt. In Europa 
komen steeds meer wegvignetten en tol-
systemen; afstemming is hard nodig zodat 
we overal met één systeem uit de voeten 
kunnen.
Het parkeerprobleem groeit: zowel qua ruim-
te als qua kosten. Tarieven verschillen per 
stad, gebied of parkeergarage. Consumenten 
moeten vaak per uur betalen. Dat vinden ze 
onrechtvaardig. Systemen voor gemakkelijk 
automatisch betalen zijn in opkomst.
Het tarief van het openbaar vervoer is te 
hoog voor de kwaliteit die je krijgt, vooral 
voor incidentele reizigers en groepen. Met de 
ov-chipkaart gaan vervoerders waarschijnlijk 

variëren met tarieven: duurder in de spits, 
goedkoper daarbuiten.
Er zijn veel soorten fietsenstallingen: van 
gemeenten, NS en stichtingen. Tarieven zijn 
divers. Het ontbreekt aan abonnementen 
voor alle stallingen in één stad. Gemeenten 
maken steeds meer stallingen gratis én 
bewaakt.

Signalen

• Betaalbare mobiliteit staat bij de ANWB-
leden op de tweede plaats, na veilig 
verkeer.

• Zij verwachten dat de ANWB er bij de 
politiek op aandringt dat belastingen 
op auto’s en tarieven van het openbaar 

B. Betaalbare mobiliteit: 
redelijke prijs voor 
kwaliteit

In 2028

In 2028 kunnen Nederlanders zich goed 
verplaatsen voor een redelijke prijs. Mensen 
hoeven relatief niet meer geld kwijt te zijn 
aan mobiliteit dan nu. De kosten beperken 
hun keuzevrijheid in elk geval niet: er is 
ruim aanbod in verschillende prijs-kwali-
teitsklassen. Betalen gaat gemakkelijk en is 
betrouwbaar. En er is voldoende informatie 
voorhanden om prijzen van vervoerwijzen te 
vergelijken.
Zo is er voor aanschaf en gebruik van een 
auto objectieve informatie te krijgen die je 
helpt bij je keuzes. Door nieuwe technolo-
gie is een prijs per kilometer geaccepteerd, 
vooral omdat het geen inbreuk maakt op je 
privacy. Je betaalt geen heffing meer voor 
het bezit van een auto, maar een prijs voor 
het gebruik. De tarieven zijn fair, transparant 
en toekomstvast. Voor (kilometer)beprij-

zing in andere Europese landen heb je geen 
aparte vignetten of kastjes nodig. Parkeren 
kan voor een redelijke en eerlijke prijs op 
goede parkeerterreinen en overstappunten 
met genoeg voorzieningen. Betalen en reser-
veren van parkeren kan eenvoudig online. 
Mensen betalen op basis van de werkelijke 
parkeertijd, dus per minuut.
In stedelijke gebieden zijn er bij stations, 
winkelcentra en andere publiekstrekkers 
gratis bewaakte fietsenstallingen. Bij het 
mixen van vervoerwijzen (auto, openbaar 
vervoer, fiets) kun je kosten tussen verschil-
lende onderdelen goed vergelijken. Het ‘aan 
elkaar rijgen’ van deze verschillende schakels 
kun je betalen met één systeem.

Anno nu

De autokosten stijgen snel door duurdere 
brandstof. De betaalbaarheid van automo-
biliteit staat daarmee onder steeds grotere 
druk. De kilometerbeprijzing is door het 
huidige kabinet voorlopig in de ijskast gezet. 
Veel partijen, waaronder de ANWB, pleiten 
wél voor een ander systeem van beprijzen: 
van bezit naar gebruik. Automobilisten zien 
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CC. Betrouwbaar & 
voorspelbaar: juiste 
schatting van reisduur

In 2028

In 2028 zijn reizigers flexibeler in het mixen 
van vervoerwijzen. Dat kan omdat bijvoor-
beeld P+R, trein en fiets naadloos aansluiten. 
Mensen kunnen verschillende vervoerwij-
zen tegen elkaar afwegen op reistijd en 
prijs. Door de verschuiving van bezit naar 
gebruik van vervoermiddelen ontstaat er 
meer vraag naar actuele informatie over hun 
beschikbaarheid (deelauto’s, treinen, bussen, 
huurfietsen). Met betrouwbare online-
informatie onderweg (via iPad, smartphone) 
kunnen mensen hun reisplan gemakkelijk 
aanpassen, bijvoorbeeld bij calamiteiten. 
Verplaatsingen zonder onverwacht tijdver-
lies zijn regel. Files bestaan nog wel, maar 
worden nauwelijks meer veroorzaakt door 
incidenten. Dankzij ‘Slim Werken Slim Reizen’ 
of ‘Het Nieuwe Werken’ is het verkeer beter 
gespreid over de dagen van de week en de 
uren van de dag. Ook al is een file nog zo 

lang: de voorspelling van de reistijd klopt. 
Autosnelwegen en spoorlijnen worden beter 
benut. Ook provinciale en stedelijke wegen 
zijn betrouwbaar en robuust. Zij dienen ook 
als uitwijkroute bij calamiteiten op autosnel-
wegen. Via betere P+R-terreinen (P+R-plus) 
vóór de file kunnen reizigers bijna naadloos 
overstappen van auto op frequent en snel 
openbaar vervoer naar de stad. Bij belang-
rijke bestemmingen zijn er Park + Bike- 
plekken gekomen. Door al deze maatregelen 
is de bereikbaarheid aanzienlijk beter dan 
nu. Zo kent het snelwegennet vrijwel geen 
knelpunten meer. Doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer zijn waar mogelijk ge-
scheiden. De files in ochtend- en middagspits 
zijn verminderd, maar niet helemaal weg. 
Door de gelijkmatiger spreiding van het 
verkeer wordt de reis beter voorspelbaar. Er 
is baanbrekende technologie voor intelli-
gente auto’s en wegen. Intercity’s gaan door 
aanpassing van sporen, seinen en beveiliging 
sneller rijden, waardoor ze meer automobi-
listen verleiden. Ook via de natuurlijke weg 
komen er kortere files: de naoorlogse gene-
ratie stopt met werken. Op het platteland is 
met elkaar meerijden gangbaar geworden 
door het uitdunnen van buslijnen.

vervoer niet verder stijgen.
• Van de ANWB-leden steunt 68 procent het 

uitgangspunt om te betalen voor gebruik 
van de auto in plaats van bezit.

• Weerstand bij betalen naar gebruik is er 
tegen de registratie (kastje in elke auto: 
kosten en privacy), de overgang (hoogte 
motorrijtuigenbelasting) en het spitstarief 
(onrechtvaardig; openbaar vervoer is vaak 
geen reëel alternatief).

Opgaven
ANWB zelf

Betalen van mobiliteitsdiensten maken we 
makkelijker door de ANWB-pas multifuncti-
oneel te maken: ook voor parkeren, open-
baar vervoer, fietshuur.

Met anderen

De ANWB maakt zich er sterk voor dat de 
kosten van mobiliteit normaal gesproken 
geen beperking vormen voor een vrije keuze 
van vervoermiddelen.
Diefstal van en uit vervoermiddelen maken 

we minder gemakkelijk. Met (nog) betere 
fietssloten en  chiptechnologie. Maar ook 
met systemen in alle auto’s waarmee ze 
na diefstal gemakkelijk zijn op te sporen. 
Minder diefstal leidt tot lagere verzekerings-
premies.

We zijn voorstander om de belasting op 
aanschaf en bezit van auto’s te verlagen en 
pleiten voor betalen naar gebruik (prijs per 
kilometer).

Parkeren moet je overal kunnen betalen op 
basis van de werkelijke parkeertijd. Fietsen-
stallingen worden gratis of goedkoop en 
liefst ook bewaakt. Door leden beter inzicht 
te geven in alle kosten van vervoerwijzen 
kunnen zij betere afwegingen maken.

Als er voor een weg tol of een prijs wordt 
gevraagd, dan moeten weggebruikers altijd 
kunnen kiezen voor een gratis alternatief.

We wenden onze internationale invloed aan 
om in Europa te komen tot één systeem van 
beprijzing, zodat verschillende vignetten en 
kastjes kunnen verdwijnen.
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C
Uitspraken van le

den

Tussen grote steden komen meer ‘fietssnelwegen’ om het fietsen meer te stimuleren. 

In de Randstad is het ov gratis gemaakt, met perfecte aansluitingen: de treinen rijden 

volgens de methode van de metro (elke 5-10 minuten een trein). Daardoor is het in de 

Randstad niet drukker op de wegen geworden, maar is het gelijk gebleven. 

(Irene, ANWB-lid)

• Weggebruikers hechten meer aan 
voorspelbare reistijden dan aan het 
oplossen van alle files.

• Van de ANWB-leden staat 28 procent 
minstens eens per week in de file.

Opgaven
ANWB zelf

De ANWB vindt dat werkgevers hun werk-
nemers de mogelijkheid moeten bieden om 
buiten drukke uren te reizen en thuis te wer-
ken. Werknemers moeten die kans grijpen. 
De ANWB weet hoe je mobiliteit kunt sturen 
en gaat alle partijen actief aansporen. We 

blijven de successen van Slim Werken Slim 
Reizen uitdragen als lichtende voorbeelden. 

De ANWB is een gewaardeerde verstrekker 
van informatie. Die rol bouwen we uit met 
actueel en betrouwbaar advies op maat vóór 
en tijdens de reis om reisplannen te kunnen 
maken en onderweg zo nodig aan te passen.

Onze Wegenwacht (vaak als eerste ter 
plaatse) blijven we inzetten om het verkeer 
na een ongeval weer snel op gang te helpen.

Met anderen

We houden niet op om partijen ervan te 
doordringen dat de bereikbaarheid steeds 

Er ligt een netwerk van snelle fietsroutes 
voor afstanden tot 15 kilometer. De e-bike 
(elektrische ondersteunde fiets) heeft een 
groter aandeel in het woon-werkverkeer. 
Ook jongeren rijden erop. De accu’s gaan 
lang mee. En er ligt een netwerk van op-
laadpunten met groene stroom. Dankzij de 
snellere routes en elektrisch ondersteunde 
fietsen is een deel van de automobilisten 
overgestapt op de fiets. Fietsen worden 
nauwelijks nog gestolen. Fietsen is in.

Anno nu

Het Rijk vergroot de capaciteit van autosnel-
wegen. Dat gebeurt met extra rijstroken, 
spitsstroken (aan de rechterkant van de weg) 
of plusstroken (aan de linkerkant). Het split-
sen van doorgaand en bestemmingsverkeer 
(bijvoorbeeld Ring Eindhoven en A2/A12 bij 
Utrecht) is een begin om de doorstroming te 
bevorderen. Vooral provinciale wegen kun-
nen robuuster. Dat geeft voorspelbaarder 
reistijden en alternatieven bij calamiteiten. 
‘Slim Werken Slim Reizen’ komt aarzelend 
van de grond, maar wint terrein. De trein is 
redelijk punctueel: 85 procent rijdt op tijd 

(minder dan 3 minuten vertraging). Het 
stads- en streekvervoer is minder betrouw-
baar: ook de bus loopt soms vast in de file. 
Steeds vaker kiezen overheden voor extra 
busbanen en voorrang voor bus en tram 
bij verkeerslichten. Het openbaar vervoer 
op het platteland wordt verder uitgekleed. 
Overheden willen steeds minder geld steken 
in onrendabele lijnen. Dit leidt tot schraler 
openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. 
De kwaliteit van P+R-terreinen is onder de 
maat: te weinig parkeerplekken, onvolledige 
informatie, onduidelijke tarieven, onvei-
lige plekken en lage frequenties van het 
openbaar vervoer. Fietsers staan nog te vaak 
voor het rode verkeerslicht omdat auto en 
openbaar vervoer voorgaan.

Signalen

• Betrouwbare mobiliteit staat bij ANWB-
leden op plaats 3 na veilig verkeer en 
betaalbaarheid.

• Zij verwachten dat de ANWB zich sterk 
maakt voor minder files, aantrekkelijker 
openbaar vervoer en actuele 
reisinformatie.
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DD. Comfort & beleving: 
een prettige reis

In 2028

Reizigers hebben in 2028 voor elke verplaat-
sing de keuze uit verschillende comfortabele 
opties. Dankzij een ruimere capaciteit van 
wegen en betere spreiding van het verkeer 
kunnen automobilisten meer ontspannen 
rijden. Zij treffen regelmatig veilige en goed 
uitgeruste verzorgingsplaatsen aan, met 
schone wc’s, groen en mogelijkheden om te 
ontspannen.
Het combineren van verschillende ver-
voermiddelen voor één reis (ketenvervoer) 
verloopt soepel. Overstappunten voor de 
auto liggen gunstig ten opzichte van de 
weg én het openbaar vervoer naar de stad, 
dus vóór mogelijke files aan de rand van de 
(Rand)stad. Op deze nieuwe ‘P+R-plus’ is er 
voldoende parkeerruimte en plek om te 
telewerken. Het openbaar vervoer richting 
stad is van metrokwaliteit, dus snel, 
gemakkelijk en frequent. Ook kun je aan 
de rand van de stad eenvoudig overstappen 

op de fiets voor de laatste kilometers. 
De ruimtelijke ordening en het spoor kennen 
een wisselwerking. Zo rijdt er op spoorlijnen 
langs filegevoelige autosnelwegen elke 
10 minuten een intercity én een sprinter. 
Bijvoorbeeld Amsterdam – Utrecht – 
’s-Hertogenbosch – Eindhoven – Maastricht 
langs de A2. Rotterdam – Delft – Den Haag 
– Leiden – Schiphol – Amsterdam langs de 
A4. En Den Haag – Gouda – Utrecht – Ede-
Wageningen – Arnhem langs de A12. Die 
frequentere treinen verlichten de files: inter-
city’s op de lange afstand en (regio)sprinters 
op de korte afstand. Op knooppunten zijn 
er naadloze aansluitingen met andere 
intercity’s, (regio)sprinters, metro’s, trams 
en snelbussen. Op elk station kun je snel en 
gemakkelijk een fiets of een deelauto huren 
en een taxi nemen.
Het openbaar vervoer is comfortabel en soci-
aal veilig. Het gebruik wijst zich als vanzelf. 
Er zijn voldoende zitplaatsen en rustige 
plekken om te telewerken. Stations bieden 
veel comfort met handige gemakswinkels, 
comfortabel perronmeubilair en goede 
toiletten. Als je moet betalen voor parkeren, 
openbaar vervoer, fietshuur of andere mo-

meer onder druk komt. We denken mee over 
creatieve oplossingen voor minder files, be-
tere parkeermogelijkheden, betrouwbaarder 
openbaar vervoer, makkelijker overstappen 
en betere netwerken voor snel en comforta-
bel fietsen.

We blijven meedenken en adviseren over 
ontbrekende schakels in het hoofdwegennet 
en gewenste uitbreiding van de capaciteit.

Op het platteland helpen we mensen om 
voldoende aantrekkelijk vervoer te houden. 
Waar het openbaar vervoer achteruitgaat, 
kunnen we ons platform Samen Rijden 
uitbouwen. We zoeken naar maatwerk en 
nieuwe concepten om de bereikbaarheid in 
deze regio’s op peil te houden.

Paul Schnabel, 
Directeur Sociaal Cultureel 
Planbureau

Ons leven is ondenkbaar geworden zonder 
mobiliteit. Van onszelf, maar ook van alles 
wat we nodig hebben om te kunnen leven 
en overleven. Tegelijkertijd weten we dat de 
huidige bronnen van energie al voor 2028 
niet meer voldoende beschikbaar zullen zijn 
om ons en alle anderen te laten voortbe-
wegen. Hier ligt de grote technologische en 
economische uitdaging voor de komende 
jaren.
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D
Uitspraken van le

den

De ANWB is het aanspreekpunt voor iedereen die ergens naartoe moet, of 

dat nou lopend, op de fiets, met de trein of toch de auto is, en adviseert over 

duurzaamheid en milieuvriendelijk vervoer. 

(Frans, ANWB-lid)

Signalen

• Nederlanders zien graag dat de ANWB bij 
de politiek aandringt op aantrekkelijker 
openbaar vervoer.

• Ook vinden zij het belangrijk dat er meer 
voorzieningen komen voor mensen die 
slecht ter been zijn (niet alleen voor 
mensen met een functiebeperking en 
voor ouderen, maar ook voor reizigers met 
een gebroken been, kinderwagen of veel 
bagage).

• Verder zien ze een taak weggelegd voor de 
ANWB als pleitbezorger voor meer, betere 
en aantrekkelijke fiets- en wandelpaden.

Opgaven
ANWB zelf

We adviseren onze leden over de verschil-
lende vormen van vervoer. Dat doen we 
vóór en tijdens de reis bij verstoringen en 
wijzigingen. De informatie in de vorm van 
een persoonlijk advies gaat behalve over 
reistijd en kosten over de kwaliteit van het 
vervoermiddel. Goed en betrouwbaar advies 
is er ook voor krimpregio’s en het platteland.

biliteitszaken, dan gaat dat snel en gemak-
kelijk. De ov-chipkaart rekent automatisch 
het laagste tarief. Ook is er een persoonlijke 
reisassistent op je mobiele telefoon die je de 
weg wijst in het openbaar vervoer en com-
municeert met je auto. 
Fiets- en wandelpaden zijn prima onderhou-
den, aantrekkelijk ingebed in het landschap 
en bieden een snelle verbinding van woon-
wijken naar werkplekken, scholen, natuur, 
parken, recreatiegebieden en sportterreinen. 
Fietsers en voetgangers komen vrijwel geen 
barrières tegen. Ze mogen bijvoorbeeld ook 
ecoducten over autowegen gebruiken.

Anno nu

Op knelpunten hebben autosnelwegen 
tijdens drukke uren te weinig capaciteit. 
De uitstraling van wegen stemt niet altijd 
overeen met de maximumsnelheid. De kwa-
liteit van verzorgingsplaatsen kan beter qua 
veiligheid en voorzieningen.
In de spits zitten treinen vaak overvol. In ou-
dere treinen is de beenruimte krap. Reistij-
den zijn vaak  onbetrouwbaar en informatie 
onderweg schiet tekort. Treinen van NS zijn 

niet winterhard. NS werkt aan betere inter-
citystations waar meer valt te beleven (zoals 
proefstation Leiden). De trein zelf wordt 
stapje voor stapje beter, vooral op regionale 
raillijnen (moderne treinen, gelijkvloerse 
instap, gehandicaptentoilet, beeldschermen 
met actuele reisinformatie, internet in de 
trein). NS onderzoekt de tevredenheid van 
de reizigers regelmatig en die stijgt licht. De 
ov-chipkaart kampt nog met veel kinderziek-
ten en structurele problemen.
Fietspaden lopen langzaam vol, waardoor 
gevaarlijke situaties ontstaan. Er rijden meer 
fietsers in de spits én meer verschillende 
soorten fietsen (bakfietsen, e-bikes, ligfiet-
sen, scootmobielen), soms met snelheidsver-
schillen (racefietsen). De stad uit fietsen of 
wandelen verloopt vaak via onaantrekkelijke 
routes. Nieuwe autowegen en raillijnen 
werpen barrières op. Fietspaden kennen 
vaak achterstallig onderhoud. Wel komen er 
steeds meer snelle fietsroutes voor woon-
werkverkeer, met meer rijcomfort en minder 
obstakels.
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E
Uitspraken van le

den

Daarnaast zal in 2025 de motorrijtuigenbelasting afgeschaft zijn en zullen 

we moeten betalen voor de kilometers die je rijdt. Ook zullen de autosnel-

wegen bijna overal wel verbreed zijn. Misschien denken we dan al wel aan 

snelwegen in etages boven elkaar. Of juist onder door de grond. 

(Johan, ANWB-lid)

E. Duurzame mobiliteit: 
geen schade aan natuur 
& milieu

In 2028

In 2028 is de mobiliteit in Nederland een van 
de duurzaamste van de wereld. Verkeer en 
vervoer veroorzaken nauwelijks luchtvervui-
ling en dat komt de leefbaarheid ten goede. 
Langs alle wegen voldoet de luchtkwaliteit 
aan Europese normen. Verkeer veroorzaakt 
nog maar de helft van de hoeveelheid 
broeikasgassen als in 1990, het ijkjaar voor 
‘Kyoto’: maximaal 10 megaton CO2. Van de 
resterende CO2-uitstoot compenseren we 
minimaal een kwart. Meer dan 95 procent 
van de afgedankte vervoermiddelen en in-
frastructuur gebruiken we opnieuw. Nieuwe 
vervoermiddelen en wegen ontwerpen we 
zo dat we 100 procent opnieuw kunnen 
gebruiken. Aanzienlijk minder mensen dan 
nu hebben nog last van ernstige geluidhin-

der – meer dan 65 dB(A) – door het verkeer. 
Infrastructuur mag niet veel meer ruimte in 
beslag nemen dan nu. Meervoudig grondge-
bruik is gangbaar. Zo worden parkeerplekken 
in principe aangelegd onder of in gebouwen. 
Tunnels, halfverdiepte wegen, ecoducten 
en faunatunnels verminderen de negatieve 
effecten van verkeer en infrastructuur op 
natuur en landschap.

Anno nu

Eerst de luchtkwaliteit. Dankzij invoering 
van Euronormen voor personen- en vracht-
auto’s is de uitstoot van fijnstof, stikstof-
oxiden (NOx), koolmonoxide en vluchtige 
organische stoffen tussen 1990 en 2010 
sterk gedaald. Bijna heel Nederland voldoet 
nu aan de Europese normen voor luchtkwali-
teit. Op en langs een aantal drukke stads-
wegen in Amsterdam en Rotterdam en in 
het havengebied van Rotterdam zijn er nog 
hardnekkige overschrijdingen. Ook industrie, 
scheepvaart, veehouderij en elektriciteits-
centrales stoten fijnstof uit. De Europese 

We stimuleren goed gedrag in het verkeer. 
Weggebruikers moeten meer rekening met 
elkaar gaan houden.

Met anderen

We zetten ons in voor comfortabeler (beter 
beschutte wachtruimte, meer zitplaatsen, 
meer beenruimte), frequenter, simpeler 
(vanzelfsprekend) en sneller openbaar 
vervoer.

We dragen bij aan betere overstappunten en 
aansluitingen (P+R-plus, stations, fietsen-
stallingen, Park + Bike) en vragen aandacht 

voor ruimtelijke ontwikkeling rond knoop-
punten van openbaar vervoer, zodat het ge-
bruik vanzelf groeit. Overal snel en gemak-
kelijk kunnen betalen hoort bij comfortabel 
verkeer en vervoer.

We willen dat mensen kunnen fietsen op 
comfortabele fietspaden met meer capaci-
teit en een vlottere doorstroming. 

Samen met wegbeheerders (Rijk, provincies, 
gemeenten) spannen we ons ervoor in dat 
verzorgingsplaatsen voldoen aan de wensen 
van onze leden op gebied van comfort en 
(sociale) veiligheid.

* Dit hoofdstuk  beperkt zich tot de effecten van mobiliteit op natuur en milieu. Duurzaamheid in brede zin heeft 
ook betrekking op effecten op mens en maatschappij. De voorgaande hoofdstukken hebben ook elementen van 
duurzaamheid in zich. Zo levert voorspelbaarheid een nuttige bijdrage aan de economie en draagt verkeersveiligheid in 
hoge mate bij aan een duurzaam mobiliteitssysteem.
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E geluidoverlast (14 procent) als probleem.
• Acht op de tien ANWB-leden en zes op 

de tien niet-leden weten dat de ANWB 
informatie geeft over zuinige auto’s en 
zuinig rijden.

• Het Nieuwe Rijden is bij leden het 
bekendste onderdeel van duurzame 
mobiliteit. Leden waarderen de inzet van 
de ANWB, vooral rond ‘zuinigere auto’s’ en 
‘meten van bandenspanning’. 

• Als consumenten de ANWB níet duurzaam 
vinden, dan is de hoofdreden de link met 
auto’s en autorijden. Sommigen zien de 
autobranche per definitie als vervuilend.

• Leden waarderen de inzet van de ANWB 
om luchtvervuiling en de uitstoot van CO2 
door autorijden te verminderen.

• Twee derde van de ANWB-leden zegt 
bereid te zijn iets te betalen om uitstoot 
van CO2 te compenseren.

• In de praktijk willen mensen liever 
maar beperkt extra betalen voor 
milieuvriendelijke oplossingen.

Opgaven 

ANWB zelf

We gaan leden nog meer bewust maken van 
milieueffecten van hun mobiliteitskeuzen. 
We vertalen die effecten naar de aanschaf 
en het gebruik van vervoermiddelen en ma-
ken mensen duidelijk dat ze meestal kunnen 
kiezen tussen vervoermiddelen (auto, fiets, 
openbaar vervoer of combinaties).

We zetten ons in voor  een groter aanbod 
aan schone, stille en zuinige auto’s en 
andere voertuigen. Elektrisch vervoer speelt 
daarin een prominente rol, hoewel ook 
andere brandstoffen en motoren in beeld 
kunnen komen.

Met anderen

Vanuit onze maatschappelijke opdracht 
blijven we zwaar inzetten om autowegen en 
raillijnen beter in te passen in het landschap. 

Parkeren moet  gebeuren op plaatsen die 
de omgeving zo min mogelijk belasten. De 
ANWB steunt dubbel gebruik van ruimte.

normen voor NOx worden langs autosnel-
wegen en stadswegen nog overschreden. 
Nederland dient uiterlijk in 2015 overal te 
voldoen aan de EU-normen.

Dan de klimaatverandering. Het personen-
verkeer is nu verantwoordelijk voor ongeveer 
20 megaton per jaar aan kooldioxide; andere 
broeikasgassen komen nauwelijks vrij bij 
auto’s. Het personenverkeer is daarmee ver-
antwoordelijk voor ongeveer 10 procent van 
de uitstoot aan broeikasgassen. Er komen nu 
(zeer) zuinige auto’s op de markt die behoor-
lijk goed worden verkocht.

Vervolgens geluidhinder. Het aantal bewo-
ners met ernstige geluidhinder is aanzien-
lijk. Grootste boosdoeners zijn vliegtuigen 
en vrachtwagens, maar ook auto’s maken 
lawaai. Binnen de bebouwde kom zorgen 
auto’s, motoren, brommers, scooters en trei-
nen voor achtergrondruis. Mensen ergeren 
zich vooral aan geluidpieken van brommers 
en vrachtwagens. Buiten de bebouwde kom 
gaat het om geluidhinder langs snelwegen 
en spoorlijnen bij natuurgebieden en op het 
platteland.

De recycling van afgedankte auto’s verloopt 
steeds beter. Ruim 85 procent van het mate-
riaal dat op de sloop belandt wordt opnieuw 
gebruikt.

Tot 2020 krimpt de arbeidsmarkt. Om 
economisch te kunnen groeien, moet de 
productiviteit omhoog en moeten meer 
vrouwen, deeltijdwerkers, gehandicapten en 
ouderen aan het werk. Om die redenen wint 
Het Nieuwe Werken aan belang: mensen 
moeten meer kunnen werken op de tijden 
en plekken die hen het beste uitkomen. Dat 
kan het aantal verplaatsingen spreiden (rei-
zen buiten de spits) of zelfs helpen vermin-
deren (thuiswerken).

Signalen

• De Nederlanders zien de ANWB graag 
pleiten bij de politiek voor meer geld 
en aandacht voor schonere, stillere en 
zuiniger auto’s.

• Ook maatregelen voor de fiets scoren 
hoog.

• Van de milieueffecten van autorijden zien 
ANWB-leden vooral luchtvervuiling (44 
procent), ruimtebeslag (30 procent) en 
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4. Komende jaren: drie verschuivingen

De ANWB blijft de dingen doen waarmee 
we groot zijn geworden en waar we goed 
in zijn. Dus leden met pech weer op weg 
helpen. Vervangend vervoer bieden. Zorgen 
voor duidelijke en consequente wegwijzers. 
Betrouwbare actuele verkeersinformatie ver-
strekken. Botsproeven houden. Kinderzitjes 
testen. Rijopleidingen verzorgen. Traumahe-
likopters laten vliegen. Rechtshulp bieden. 
Garages keuren. En talloze andere zaken, 
ook op het gebied van vakantie en vrije tijd. 
Daarnaast richten we ons de komende jaren 
op drie belangrijke verschuivingen.

1.  Van auto naar mobiliteit

Hoewel de auto voor bijna iedereen belang-
rijk blijft, willen wij meer aandacht besteden 
aan fietsen, openbaar vervoer en andere veel 
voorkomende vormen van mobiliteit. We 
verwachten een verschuiving van autobezit 
naar autogebruik. De auto wordt minder een 
statussymbool. Net als de afgelopen 128 
jaar willen we voortdurend inspelen op dit 
soort ontwikkelingen. 
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Uitspraken van le
den

Ik zou graag meer met hsl-achtige treinen rijden dan vliegen: is minder ver-

vuilend en eigenlijk plezieriger: geen eindeloos lange rijen, meer bewegings-

vrijheid in het vervoermiddel zelf, dus dat lijkt me wel wat. Misschien is dan 

de hsl Peking-Parijs al wel klaar, wie zal het zeggen en dat lijkt me geweldig 

om te doen! 

(Lia, ANWB-lid)

3.  Van informatie naar advies

Ten slotte verbreden we onze collectieve 
informatie naar persoonlijk advies voor mo-
biliteitsdiensten, ook voor openbaar vervoer, 
fietsen en lopen. De ANWB wil mensen met 
raad en daad bijstaan in alle stappen die 
ze met hun mobiliteit doorlopen. Dus niet 
alleen hulp bij pech, maar ook persoonlijk 
advies bij educatie, aanschaf, onderhoud, 
schade, preventie en verkoop.

2.  Van pechhulp naar alles rond 
automobiliteit

De afgelopen decennia lag het accent van 
onze diensten op pechhulp, vervangend 
vervoer en verzekeringen. Dit blijven we 
uiteraard zo goed mogelijk doen. Maar we 
willen actiever worden op andere terreinen 
van automobiliteit: verkeerseducatie en 
rijopleidingen, hulp bij aan- en verkoop van 
een auto, informatie en hulpmiddelen om 
pech en schade te voorkomen en informatie 
en andere service ‘onderweg’. Bij pechhulp 
zien we een continue technische verbetering 
van zowel voertuigen als wegen. Hierdoor 
worden auto’s weliswaar minder gevoelig 
voor pech aan de motor, maar neemt de 
kans op storingen toe. We toetsen of techno-
logische innovaties betrouwbaar zijn, vooral 
de nieuwe communicatie tussen auto’s en 
tussen de auto en de weg.

Paul Dam, 
Mobiliteitsconsultant

Leaserijder gaat betalen 
per kilometer

De traditionele leaseauto wordt vervangen 
door een flexibel mobiliteitsbudget dat 
mee-ademt met de zakelijke behoefte. De 
leaserijder betaalt per kilometer: kosten van 
de leaseauto, parkeren, ov, fiscale bijtelling 
en gebruik van de infrastructuur zijn gedif-
ferentieerd. Het bedrijfsleven heeft hierover 
afspraken gemaakt met de overheid, maar 
heeft dit privaat georganiseerd. De lease-
rijder is zich nu bewust van de kosten, kan 
deze beïnvloeden en maakt andere keuzes. 
Minder reizen, reizen op andere momenten, 
reizen met andere vervoersmiddelen (klei-
nere leaseauto, flexibele inzet van huur of 
leaseauto en combinaties met ov). Filedruk 
en milieu-impact van de zakelijke mobiliteit 
nemen hierdoor af.

Uitspraken van le
den
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5. Waar maakt de ANWB zich sterk voor?

Veiligheid

• Informatie & advies: de ANWB 
versterkt zijn informatie en advies 
rond verkeersregels, veilig weggedrag, 
veiligheid van voertuigen en veiligheid van 
wegen en tunnels.

• Beïnvloeding: de ANWB roept overheden 
(wegbeheerders) en andere partijen op om 
te besluiten tot een nieuw ‘actiepakket 
verkeersveiligheid’ met extra aandacht 
voor de veiligheid van 80 kilometerwegen.

• Producten & diensten: de ANWB versterkt 
zijn verkeerseducatie, rijopleidingen en 
rijvaardigheidstrainingen om de leden te 
helpen zich veiliger door het verkeer te 
bewegen.

Betaalbaarheid

• Informatie & advies: de ANWB versterkt 
zijn informatie en advies rond de kosten 
van mobiliteit om de leden te helpen 
betere afwegingen en keuzes te maken.

• Beïnvloeding: de ANWB roept overheden 
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De ANWB mag van mij tegen die tijd een groot onafhankelijk orgaan zijn dat 

zich richt op milieubewuste keuzes als het gaat om alles wat met vervoer te 

maken heeft. 

De stem van de ANWB mag véél meer gewicht in de mobiliteitsschaal leggen! 

Dus ... werk aan de winkel in 2025! 

(Arjan, ANWB-lid)

Uitspraken van le
den

• Producten & diensten: de ANWB breidt 
diensten uit die het reiscomfort en 
betaalgemak vergroten, ook op het gebied 
van parkeren en openbaar vervoer.

Duurzaamheid

• Informatie & advies: de ANWB 
versterkt zijn informatie en advies over 
milieuvriendelijke vormen van vervoer 
(schoon, zuinig en stil) en zuinig rijgedrag.

• Beïnvloeding: de ANWB bevordert schone, 
zuinige en stille vervoermiddelen, vooral 
de (elektrische) fiets, de elektrische scooter 
en de elektrische auto.

• Producten & diensten: de ANWB versterkt 

haar producten en diensten die bijdragen 
aan ‘duurzame mobiliteit’.

Op al deze terreinen probeert de ANWB in 
de eigen bedrijfsvoering voorop te lopen om 
daarmee het goede voorbeeld te geven.

Mobiliteit van olympische kwaliteit

Om onze mobiliteit vóór 2028 olympische 
kwaliteit te geven moeten partijen samen-
werken. Want er is werk aan de winkel en 
geen enkele partij kan deze klus in z’n eentje 
klaren. Olympische kwaliteit is wat de ANWB 
betreft bereikt ...
... als we ons geen zorgen hoeven te maken 

en andere partijen op om de kosten van 
mobiliteit te beperken. Voor belastingen 
in de sfeer van mobiliteit blijven we 
pleiten voor een omslag van ‘betalen voor 
aanschaf en bezit van een vervoermiddel’ 
naar ‘betalen voor gebruik van een 
vervoermiddel’. Wij bevorderen stappen in 
deze richting.

• Producten & diensten: de ANWB versterkt 
zijn mobiliteitsproducten en -diensten 
met een goede prijs-kwaliteitsverhouding 
(zoals rijopleidingen, pechhulp, 
vervangend vervoer en verzekeringen) en 
biedt ledenvoordeel bij andere aanbieders.

Voorspelbaarheid

• Informatie & advies: de ANWB versterkt 
zijn inspanningen voor betrouwbare, 
actuele reisinformatie voor verschillende 
vormen van vervoer, zodat de leden in elke 
situatie de beste keuze kunnen maken. 
‘Persoonlijk advies’ wordt het toverwoord, 
zowel vóór als tijdens de reis.

• Beïnvloeding: de ANWB roept overheden  
op om de weg- en railinfrastructuur 
robuuster te maken en stimuleert 
werkgevers, werknemers, opleidings-

instituten en studenten tot ‘Slim Werken 
Slim Reizen’ om daarmee files op de weg 
en drukte in het openbaar vervoer tegen 
de gaan in de ochtend- en middagspits.

• Producten & diensten: de ANWB ver- 
sterkt zijn diensten die de voorspel-
baarheid van de reis ten goede komen. 
Bij pechhulp willen we gestrande auto-
mobilisten betrouwbare informatie 
geven over de tijd die het duurt tot 
de hulpverlening aanwezig is en de 
keuzemogelijkheden die men heeft voor 
de individueel beste oplossing van een 
probleem.

Comfort

• Informatie & advies: de ANWB versterkt 
zijn informatie en adviezen die het 
comfort van de reis (dat kan ook ‘niet-
reizen’ zijn) vergroten.

• Beïnvloeding: de ANWB roept overheden, 
vervoerbedrijven en andere partijen op 
om overstappunten en het openbaar 
vervoer in en tussen steden te verbeteren 
(frequenter, sneller, prettiger) en buiten 
stedelijke gebieden goede alternatieven 
te bieden.
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over de veiligheid onderweg voor onszelf of 
anderen. 
... als we onze reistijd (eventueel met ver-
traging meegerekend) bijna 100 procent 
nauwkeurig kunnen voorspellen omdat de 
files zijn verminderd, treinen op tijd rijden 
en informatie op elk moment van de dag 
accuraat en persoonlijk is. 
... als we de financiële gevolgen van alle 
keuzen op het gebied van mobiliteit goed 
met elkaar kunnen vergelijken en de kosten 
van mobiliteit geen belemmering vormen 
voor de keuze van een vervoerwijze. In elk 
geval moet je verschillende vervoerwijzen 
met elkaar kunnen vergelijken op basis van 
kosten en reistijd.
... als we ons schoon, zuinig en stil kunnen 
verplaatsen via infrastructuur die goed is in-
gepast in het landschap naar parkeerplaat-
sen die optimaal worden benut en slim zijn 
gecombineerd met ander ruimtegebruik. 

We zullen u de komende jaren nadrukke-
lijker laten zien wat we hebben bereikt. De 
ANWB maakt zich sterk voor een onbezorg-
de mobiliteit van de leden. En dat zullen we 
blijven doen. Om van A naar B te komen zijn 
de N en W onmisbaar: A NW B.
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