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Aangenaam, leuk om kennis te maken! Mijn naam is Daniël van Motman en sinds 1 april ben ik de 

programmamanager van MRA-platform Smart Mobility. Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder 
en begin ik steeds meer mijn draai te vinden. Ik hoop de komende tijd alle partners in de regio (nog) meer bij 

elkaar te brengen. Het duurzaam bereikbaar houden van stad en regio kun je immers niet alleen, daarvoor 
heb je elkaar nodig. Wil je weten hoe ik dat ga doen en wat ik nog meer hoop bij te dragen? Lees dan het 

artikel in deze nieuwsbrief waarin ik me voorstel.  

  
Gelukkig zijn we al goed op weg op het gebied van smart mobility. Zo heeft onze thematrekker Maarten 

Peters onlangs een #SmartThursday geleid over de successen van Scale Up waarin succesvol is samengewerkt 
met partners en bedrijven. Ook hebben we een animatie gemaakt om in beeld te brengen hoe een wijkhub 

eruit kan zien en hoe smart mobility-oplossingen in de praktijk werken. Je leest in deze nieuwsbrief over een 
van de projecten van de Future Food Logistics Challenge. Die draait om het terugdringen van het aantal 

bestelbusjes in de toch al drukke wijk rondom De Hallen in Amsterdam. Verder vind je in deze nieuwsbrief een 
dubbelinterview met twee leden van onze stuurgroep over de strategische agenda en een artikel over 

samenwerken in de regio om deelmobiliteit te bevorderen.  

 
Veel leesplezier! 

 
Met vriendelijke groet,  

Daniël van Motman, programmamanager MRA-platform Smart Mobility  
 

Programmamanager MRA-platform Smart Mobility stelt zich voor 
Daniël van Motman is 1 april begonnen als de nieuwe 

programmamanager van het MRA-platform Smart Mobility. In zijn nieuwe 

functie hoopt hij van dit platform een robuuste en verbonden organisatie 
te maken, zodat het makkelijker wordt om innovaties voor en in de regio 

met elkaar te verbinden en toe te passen. ‘Slimme mobiliteit is meer dan 
hightech innovaties.’ 

 
Lees meer 

 

 

Een wijkhub biedt uitkomst voor een schone, bereikbare en leefbare 

wijk 

Een mobiliteitshub is een fysieke plek in een wijk waar verschillende 
vervoersmiddelen samenkomen. Denk aan het openbaar vervoer, de auto 

en (elektrisch) deelvervoer zoals fietsen en scooters. De reiziger krijgt 
hierdoor meer reisopties en kan verschillende vervoersmiddelen 

afwisselen tijdens één reis (ketenreis). Ook kan een hub bijdragen aan 
een schone, bereikbare en leefbare wijk. In onze animatie zie je hoe een 

wijkhub eruit kan zien. 
 

Lees meer 

 

 

https://smartmobilitymra.nl/slimme-mobiliteit-is-meer-dan-hightech-innovaties/
https://smartmobilitymra.nl/een-wijkhub-biedt-uitkomst-voor-een-schone-bereikbare-en-leefbare-wijk/


Terugblik op #SmartThursday ‘Scale Up: Bezoekersstromen’ 

Op donderdag 19 mei was er weer een editie van #SmartThursday, 
deze keer over Scale Up: Bezoekersstromen. In dit project hebben de 

provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en 
Vervoerregio Amsterdam samen met marktpartijen en kennisinstellingen 

gezocht naar innovatieve en werkbare oplossingen om extreme drukte 
op hotspots te voorkomen. Onze thematrekker Smart Infra blikt terug op 

de online sessie. 
 

Lees meer 

 

 

Grip op complexe mobiliteitspuzzel dankzij Strategische Agenda 

Om de samenwerking in de regio op het gebied van smart mobility te 
versterken hebben de partners van het MRA-platform Smart Mobility een 

Strategische Agenda opgesteld. Lode Goossens (Vervoerregio 
Amsterdam) en Rachel Tienkamp-Beishuizen (Gemeente Amsterdam) 

zitten in de stuurgroep van het platform en benadrukken het belang van 
de Strategische Agenda. ‘Mobiliteit is een levend ecosysteem.’ 

  

Lees meer 

 

Knappe koppen van Regionaal iVRI-team bevorderen inzet van 

slimme verkeerslichten 
Slimme verkeerslichten oftewel iVRI’s bieden tal van kansen voor het 

vergroten van de bereikbaarheid van de regio. Toch maakt nog niet elke 
wegbeheerder hier gebruik van. Om dat te bevorderen, is er het 

Regionaal iVRI-team (RiT). De afgelopen maanden heeft voorzitter Bert 
van der Veen knappe koppen bij elkaar gezocht om het team te vullen. 

Wie zijn de leden van het RiT en wat brengen zij mee om een succes te 
maken van iVRI’s? 

  

Lees meer 
 

 

Logistieke ‘challenge’ moet aantal leveringen flink verminderen 
Door de Future Food Logistics Challenge worden bedrijven uitgedaagd 

om slimme, schone en snelle logistieke oplossingen op te zetten en uit te 
voeren. Een van die challenges start deze zomer. Horecagroothandel 

Bidfood probeert het aantal vervoersbewegingen rond De Hallen in 
Amsterdam in te perken. Rick van Westen van Bidfood vertelt er meer 

over. 

  
Lees meer 

 

 

Samenwerken om deelmobiliteit in de MRA te versnellen 
Het aantal inwoners in de metropoolregio Amsterdam groeit en het 

aantal fietsen, scooters en auto’s op straat neemt toe. Deelmobiliteit kan 

bijdragen aan het leefbaar en bereikbaar houden van de regio. Om het 
gebruik van deelmobiliteit te bevorderen en versnellen, werken de 

gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, MRA-platform Smart 
Mobility en MRA-Elektrisch samen. 

 
Lees meer 

 

 

https://smartmobilitymra.nl/terugblik-op-smartthursday-scale-up-bezoekersstromen/
https://smartmobilitymra.nl/grip-op-complexe-mobiliteitspuzzel-dankzij-strategische-agenda/
https://smartmobilitymra.nl/knappe-koppen-van-regionaal-ivri-team-bevorderen-inzet-van-slimme-verkeerslichten/
https://smartmobilitymra.nl/logistieke-challenge-moet-aantal-leveringen-flink-verminderen/
https://smartmobilitymra.nl/samenwerken-om-deelmobiliteit-in-de-mra-te-versnellen/


Congres smart mobility in november 

In november krijgt ons ons succesvolle smart mobility-congres van 2020 
een vervolg. Het centrale thema is “Grensverleggend Groeien”. Hier wil 

je bij zijn! Binnenkort ontvang je een speciale editie van deze nieuwsbrief 
met alle informatie over het congres en hoe je kunt deelnemen. Denk je 

alvast na over jouw inbreng tijdens het smart mobility-congres?  
 
Bekijk de aftermovie van ons congres in 2020 

  

 

Volg ons op LinkedIn voor webinars en meer 

Op LinkedIn delen we waardevolle inzichten en interessante evenementen die onze experts verder helpen in 

hun werk. Blijf ons dus volgen! 

Colofon 

Dit is een nieuwsbrief van MRA-platform Smart 

Mobility 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? 

Stuur een e-mail 

naar smartmobility@vervoerregio.nl 

  

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat we samenwerk(t)en of in het verleden contact met je hebben gehad. Deze 
nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een mail met ‘afmelden nieuwsbrief’ 

naar smartmobility@vervoerregio.nl 

 

https://smartmobilitymra.nl/bekijk-de-aftermovie-van-het-smart-mobility-mra-festival/
https://www.linkedin.com/company/smart-mobility-mra
mailto:smartmobility@vervoerregio.nl
mailto:smartmobility@vervoerregio.nl

