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In de toekomst reizen we gelukkig. Onze mobiliteit is emissieloos, 
comfortabel, efficiënt en veilig. Er is een divers en gedeeld aanbod 
van vervoersmiddelen om uit te kiezen. We reizen te voet, op de fiets, 
met het openbaar vervoer en soms met de auto. Het aanbod is flexibel, 
betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk. Mobiliteit past zich aan 
ons aan, in plaats van andersom.

Om gelukkig te reizen is een mobiliteitstransitie nodig. Niet alleen 
gedreven door technologie, maar ook vanuit ons gedrag en onze 
leefomgeving. Mobiliteit moet flexibeler, slimmer, veiliger en schoner. 
Dit vergt lef: anders denken en anders doen.  

Over Morgen helpt organisaties met de transitie naar duurzame, 
vraaggerichte mobiliteit. Samen willen we het mobiliteitssysteem 
veranderen en verbeteren. Gebiedsgericht, datagedreven, 
financieel haalbaar en met de eindgebruiker centraal. Daarbij staan 
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Stel je een reis in de nabije toekomst voor: je wordt wakker 
en kijkt op je telefoon. Je ziet een helder overzicht van jouw 
vervoersmogelijkheden. Wat is vandaag de beste, goedkoopste, 
duurzaamste of meest vitale manier om bij je afspraak te komen? Het 
kan gaan regenen, dus krijg je het advies de bus te nemen in plaats van 
de deelscooter. Of neem je toch een elektrische deelauto? Wij werken 
aan mobiliteit als flexibele dienst die past bij jouw reiswensen. En als je 
reiswensen worden vervuld, ervaar je reisgeluk.

Reisgeluk is voor iedereen. In de mobiliteit van de toekomst bestaat 
geen vervoersarmoede. Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem is 
democratisch en voldoet aan de gebruikersbehoeften van de gehele 
bevolking. 

Door meer reisopties aan meer verschillende soorten mensen op 
meer plekken aan te bieden, ontstaat keuzevrijheid. Mobiliteit wordt 
comfortabeler, schoner en afgerekend naar gebruik in plaats van bezit. 
Reisgeluk voor wie zich verplaatst, minimale overlast voor de rest. 

REISGELUK  voor iedereen

33
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De mobiliteitstransitie is voor iedereen. Daarom zetten wij de 
eindgebruiker centraal. We creëren een aanbod waar iedereen 
beter van wordt. Dit bereiken we met participatie, oftewel door 
mensen erbij te betrekken en mee te laten denken. Vroegtijdig en 
met een heldere boodschap en keuzes. Gebruikers denken mee over 
mogelijke oplossingen en zien concreet resultaat. Ze krijgen goede 
en aantrekkelijke alternatieven om duurzamer te reizen. 
Zo stimuleren we duurzaam gedrag. 

Amaze is een mobiliteitsapp waarmee wij samen met onze partners 
Radiuz, Amber en Transdev de bereikbaarheid van de Zuidas 
helpen te verbeteren. Amaze helpt werknemers te verleiden om 
vaker met de trein of de fiets te komen of om de spits te mijden. 
Enerzijds door beloningsprikkels, anderzijds door het versnipperde 
aanbod van vervoersmiddelen als één oplossing aan te bieden. 
Hiermee krijg je als reiziger inzicht in de beste reisoptie op dat 
specifieke moment. De app wordt op de Zuidas geïntroduceerd, 
maar kan uiteindelijk in heel Nederland worden gebruikt.

Hoe kunnen we mobiliteit verduurzamen terwijl onze 
infrastructuur overvol raakt? We moeten de capaciteit ervan 
beter benutten. Dit betekent: ons gedrag veranderen en effectieve 
oplossingen gebruiken. Zo kun je met 10% minder auto’s op de 
weg al 40% van de files voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de 
9 tot 5-cultuur los te laten. Daarom betrekken we niet alleen de 
eindgebruiker, maar ook werkgevers bij onze aanpak.

DUURZAAM
gedrag
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met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor onze leefomgeving. Dit vergt 
een samenhangende blik en aanpak vanuit de energietransitie, technische 
mogelijkheden en ruimtelijke structuren.  

We scheppen de perfecte condities om de transitie naar zero-emissie-voertuigen 
te laten slagen, zowel op gebieds- als op regionaal niveau. Bijvoorbeeld door 
organisaties te helpen met het realiseren van laadinfrastructuur voor personenauto’s, 
taxi’s, bussen en logistieke voertuigen. Met behulp van datagedreven advies brengen 
we de transitie een stap verder. We ondersteunen bedrijven en overheden met de 
overstap naar zero-emissie. Dit doen we met concrete aanpakken en kloppende 
businesscases. Zo kunnen alle modaliteiten straks schoon rijden.

SLIM & schoon

Om gemeenten een handje te helpen in de transitie naar elektrisch rijden, 
hebben wij een voorspelmodel ontwikkeld dat inzichtelijk maakt waar en 
in welke mate de groei van elektrisch vervoer in 2020, 2025 en 2030 wordt 
verwacht. Dit model is gemaakt in samenwerking met de Hogeschool van 
Amsterdam en TU Eindhoven en combineert informatie uit verschillende 
datasets. De prognose voor het aantal EV’s van bewoners, forenzen en 
bezoekers wordt in de EV Prognose Atlas per gebied van 200 bij 200 
meter weergegeven. De EV Prognose Atlas kan door gemeenten worden 
gebruikt als tool voor het plannen van een toekomstbestendig openbaar 
laadinfrastructuur.
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EV Prognose Atlas

Maar met enkel schone vervoersmiddelen en laadinfrastructuur zijn we er nog 
niet. We zetten ons in om voertuigen te voorzien van 100% duurzame energie. We 
koppelen mobiliteit aan de regionale energiestrategie (RES) en maken slim gebruik 
van de beschikbare energie-infrastructuur. De batterijen van onze voertuigen 
vangen pieken en dalen in het energienet op. Vervoersmiddelen ondersteunen zo de 
energietransitie; we maken slim gebruik van de beschikbare energie en kunnen deze 
opslaan als het nodig is. 
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Ruimtelijke ordening is 
cruciaal bij het stimuleren van 
duurzame mobiliteit. In de 
gebiedsontwikkelingen waar 
Over Morgen aan werkt, staat 
het stimuleren van duurzaam 
gedrag centraal. We creëren 
flexwerkplekken, zodat je je tijd 
efficiënt kan besteden tot de spits 
voorbij is. Je hebt misschien geen 
auto meer voor de deur, maar 
wel een groene speelweide of 
een terras en dat geeft een sterke 
sociale cohesie. Met dergelijke 
alternatieven zorgen we dat 
bewoners duurzame mobiliteit 
omarmen.

Niet alleen in gebieds-
ontwikkelingen, maar ook in 
de gebouwde omgeving heeft 
de mobiliteitstransitie invloed 
op onze ruimte. Zo verschijnen 
alternatieve vervoerswijzen in ons 
straatbeeld. Binnen comfortabele 
afstand van de gebruikers. 
Deelconcepten bij jou in de 
buurt, te vinden op kleinschalige 
hubs.  Zodat er altijd alternatieve 
vervoerswijzen voor handen zijn. 

RUIMTE IS 
cruciaal

In de gebiedsontwikkeling van 
Cartesiusdriehoek in Utrecht 
staat ‘Healthy Urban Living’ 
centraal. Duurzame mobiliteit 
speelt hierin een belangrijke rol. In 
samenwerking met WeDriveSolar 
ontwikkelde Over Morgen een 
mobiliteitsconcept. In eerste 
plaats wordt lopen en fietsen 
gestimuleerd en vervolgens 
wordt ruimte gegeven aan OV 
en deelmobiliteit. Elektrische 
deelmobiliteit (auto, fiets, bakfiets) 
wordt gekoppeld aan de lokale 
energievoorziening van het gebied. 
Er is weinig plek nodig voor 
parkeren, want de eigen auto komt 
op de laatste plaats. Hierdoor blijft 

en gebiedskwaliteit.

Cartesius
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De transitie naar duurzame mobiliteit begint nu. 
Technologische innovaties dienen zich aan. We leren met 
vallen en opstaan. Over Morgen doet dit graag samen met 
jou. Denk je met ons mee over hoe reizen zo comfortabel 
mogelijk wordt? Samen zorgen we ervoor dat we de ruimte 
zo in kunnen richten dat lopen, fietsen en delen gefaciliteerd 
wordt. Hoe we overstappen van parkeernormen naar een 
flexibel mobiliteitsconcept? Samen zoeken we naar reisgeluk 
voor iedereen. Hoe reis jij Over Morgen? 

WAAR WACHT JE 
nog op?

77



Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

We vertellen je graag meer over hoe 
wij kunnen helpen bij het vinden 
van jouw reisgeluk.”

Neem voor meer informatie contact 
op met Edvard Hendriksen. 
edvard.hendriksen@overmorgen.
06 11 91 00 18

“


