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MobiPunt
Netwerk van herkenbare vertrek- en overstappunten
Een MobiPunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar
ontmoeten. Een MobiPunt vormt het vertrek- of overstappunt waar mobiliteitsdiensten slim zijn
gecombineerd. Het uniforme beeldmerk en de naamgeving maken de MobiPunten herkenbaar.

Functies combineren
Op een MobiPunt zijn altijd aanwezig:
• deelauto’s
• ﬁetsparkeren
• collectief vervoer.
Andere vervoersfuncties zoals deelﬁetsen, laadpunten, taxi- en carpoolplaatsen, ﬁetstrommels,
P+Bike etc. kunnen hier aan toe worden gevoegd.
Een MobiPunt kan functioneren als laagdrempelig ontmoetingspunt met functies als:
• Lockers voor het bezorgen van pakketjes
• Sleuteloverdracht voor Airbnb of autodeelplatforms
• Reserveren van kinderzitjes
• Boekenruilkast
• Brievenbus
• Wiﬁzone
• Drinkwatervoorziening
• Bankjes
• …

Merkonafhankelijk
Een MobiPunt vormt de ruimtelijke uiting van Mobility as a Service. Door functies slim te
combineren, ook fysiek, hebben bewoners, werknemers, studenten en recreanten altijd
toegang tot die vorm van vervoer die op dat moment aansluit bij hun behoefte.
Een MobiPunt is merkonafhankelijk: het is niet gekoppeld aan een of meer aanbieders van
vervoer.

Netwerk
MobiPunten kunnen op zichzelf staan of onderdeel zijn van een lokaal of regionaal netwerk.
Hoe groter het netwerk, hoe groter de herkenbaarheid en de toegevoegde waarde voor de
gebruiker.

Small, Medium, Large
Een MobiPunt is zo klein of zo groot als nodig is.
Voorbeelden
Small
Medium
Large

zijn:
een of meer deelauto’s, lokale bushalte, enkele ﬁetsnietjes
deelauto’s, openbaar vervoer, deelﬁetsen, lockers, brievenbus
deelmobiliteit, ov-knooppunt, horeca en sociale functies

Een MobiPunt kan worden gesitueerd in een wijk, dorp, kleine kern, een stadscentrum of op
een knooppunt (carpool, P+R, bus- of tramhalte, bus- of treinstation).

Branding
Informeel zijn er al talloze MobiPunten. Denk aan standplaatsen voor (dorps)deelauto’s,
carpoolpleinen of de halte van de buurtbus. Een herkenbaar concept voor stadsplanners én
gebruikers leidt tot toename van de kwaliteit, het gebruik en een versnelde invoering.

Bouwstenen
Essentieel
Voor een MobiPunt zijn de minimale vereisten:
- Minimaal 5 functies,
waarvan in ieder geval:
o Een of meer deelauto’s
o Halte openbaar of collectief
vervoer
o Fietsparkeervoorziening van
goede kwaliteit
- Goede toegankelijkheid
- Goede verlichting
- Hoogwaardige inrichting met duurzame
materialen
- Zichtbare markering met het
beeldmerk “MobiPunt”
- Unieke naamgeving van het MobiPunt
- Informatiepaneel

Aanvullende mobiliteitsvoorzieningen
-

Systeem voor deelﬁetsen
Laadpunt voor elektrische auto’s en ﬁetsen
Standplaats voor autonome voertuigen die
buiten dienst zijn
Carpoolplaatsen
Taxistandplaats
P+R & K+R
Fietstrommels en ﬁetskluizen
Publieke ﬁetspomp
Wegwijzers wandel- en ﬁetsroutes

Aanvullende voorzieningen
-

Lockers voor pakketbezorging
Gekoelde lockers voor voedseldistributie
Lockers voor key swap (Airbnb, autodelen)
Verhuur van kinderzitjes en kinderwagens
Boekenruilkast
Mededelingenbord
Oplaadpunt voor smartphones
Brievenbus

Klimaatbestendigheid
-

Grasdaken
Zonnepanelen t.b.v. de e-laadpalen
Hoogwaardig openbaar groen
Waterdoorlatende verharding

Comfort
-

Zitbankjes
Afvalbak
Abri
Openbaar WiFi
Drinkwatervoorziening
Openbaar toilet met voorziening
voor babyverzorging
Blindengeleidestrook

Proces
MobiPunten kunnen snel worden gerealiseerd
door bijvoorbeeld bestaande autodeelstandplaatsen
op te waarderen.
Om nieuwe locaties te realiseren, moet een aantal stappen worden doorlopen:
1) Beschikbaar stellen van middelen
2) Inventarisatie van wensen en benodigde functies bij:
a. Gemeentelijke afdeling verkeer, maar ook WMO-vervoer
b. Wijkorganisaties
c. Zorginstellingen
d. Vervoerbedrijven, autodeelaanbieders etc.
e. Partijen actief in stadslogistiek
3) Selectie van locatie(s).
a. Bij voorkeur op centrale plekken die zich lenen voor ontmoetingen
b. Bezoek enkele voorkeurslocaties met betrokken partijen om draagvlak te
vergroten
c. Verken de mogelijkheden om in de toekomst nieuwe functies toe te voegen
4) Ontwikkeling inrichtingsplan met aandacht voor de aantrekkelijkheid van de lokale
omgeving
5) Besluitvorming
6) Realisatie
7) Feestelijke opening met betrokken partijen en lokale media.
De aanleg van een MobiPunt kan onderdeel zijn van een stedelijke (her)ontwikkeling.

Meer informatie
Dit concept is ontwikkeld binnen het INTERREG Noordzeeproject SHARE-North door Freie
Hansestadt Bremen (Duitsland), Bergen (Noorwegen), Taxistop en Autodelen.net (België).
Advier introduceert dit concept in Nederland. De naam MobiPunt is een voorlopige werknaam.

Impressie van een Mobipunt met alle mogelijke opties

