
Persbericht 
 

 

“Ontwerp steden rond mensen, niet rond auto’s” 
 
Er is geen voertuig te bekennen in het paviljoen van de ‘Embassy of Mobility’ dat tijdens 
Dutch Design Week naast Radio Royaal staat. Wel een speeltuin gemaakt van 
verkeersborden. Het zegt alles over de missie die de ambassade heeft: een 
maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij mobiliteit niet langer een doel is, maar 
een middel om persoonlijk contact te maken met de wereld om je heen. 
 
Mensen verhuizen naar landelijk gebied voor meer rust, maar komen vervolgens wel in een 
overvolle spits terecht omdat ze nog steeds in de stad werken. Tegelijkertijd trekken er 
steeds meer mensen vanuit het landelijk gebied naar de stad, waardoor de druk toeneemt 
om vervoer in deze gebieden kostendekkend te organiseren. “Belangrijke maar lastige 
vraagstukken waar we bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog geen 
sluitend antwoord op hebben. Deze ambassade helpt ons om het op een nieuwe manier te 
benaderen”, aldus Carolin Röther, beleidsadviseur mobiliteit. Hetzelfde thema houdt NS 
bezig. “Wij tonen deze Dutch Design Week onze visie op de reis van de toekomst. Daarin is 
een belangrijke rol weggelegd voor ketendiensten waarmee we forenzen helpen van en naar 
het station te komen.”, aldus Joost van der Made, hoofd Concept Design & Innovatie bij 
Nederlandse Spoorwegen (NS).  
 
De connectie tussen stad en platteland is nog maar één van de vele spanningsgebieden die 
rond mobiliteit spelen, volgens Rob Adams van Six Fingers. Hij is curator van de ambassade 
en pleit voor een hele nieuwe kijk op mobiliteit. “Door nieuwe technologie en veranderende 
behoeften is een herontwerp van onze steden nodig. Daarbij moeten we niet in dezelfde 
valkuil stappen als in de jaren ’30, toen auto’s gewoongoed werden”, waarschuwt hij. Het 
verkeer kreeg in die tijd ruim baan. Waar en hoe mensen leefden en werkten werd er 
omheen georganiseerd. Die drang naar efficiëntie herkent Adams ook in een fenomeen als 
‘smart cities’. “Nu is het niet het verkeer dat de leefbaarheid in steden dreigt te bepalen, 
maar technologie. Het zou beter zijn als we leefbaarheid als uitgangspunt nemen en 
besluiten welke rol technologie daar in mag vervullen.”  
 
Verlengstuk van je woonkamer 
In een stad ontworpen voor auto’s komen vanzelf meer auto’s. Terwijl Adams veel liever ziet 
dat steden worden ontwikkeld voor mensen. Adams: “Een stad moet niet voelen als een 
gebied waar je naartoe moet om een taak te vervullen, maar als een verlengstuk van je 
woonkamer. Een plek waar je graag verblijft. Vervoer helpt daarbij.”  
 
Of die paradigmawisseling er komt, is bij de gratie van partijen die hier invloed op hebben, 
zoals architecten, overheden, vervoersbedrijven, social designers, wetenschappers en, 
hopelijk niet in het minst, inwoners. Om een discussie hierover op gang te brengen, heeft 
een aantal partijen zich verenigd in de ‘Embassy of Mobility’: VNG, NS, Rijkswaterstaat, 
Gemeente Eindhoven, Park Strijp Beheer, Six Fingers en Dutch Design Foundation. Tijdens 
Dutch Design Week maken zij samen met bezoekers, bedrijfsleven en jeugd een begin. Het 
doel van de ambassade is om de vraagstukken rondom de toekomst van mobiliteit en 
leefbaarheid van stad en platteland te verkennen. Dat worden de vraagstukken die de 
ambassade de komende jaren op de agenda zal proberen te krijgen. 
 
De hele week vinden er in de arena van het paviljoen workshops en debatten plaats, onder 
meer met Francine Houben (Mecanoo), Carlo van de Weijer (TU Eindhoven), Boyd Cohen 
(Iomob; Six Fingers Spain), Paul Sanders (gemeente Peel & Maas), Monique List (gemeente 



Eindhoven), Taede Tillema (Rijksuniversiteit Groningen), Robin Berg (Renault We Drive 
Solar) en Niek Verlaan (gemeente Utrecht). Thema’s zijn onder andere:   

o Hoe kunnen landelijk gebied én de stad beiden zowel natuur als economische 
kansen bieden? 

o Welke kansen bieden collectieve vervoersoplossingen? 
o Hoe maken we mobiliteitsoplossingen inclusief (bv voor mensen in moeilijk 

bereikbare gebieden, met een beperking of een kleine portemonnee) 
o Wat als we onze mobiliteit zouden ontwerpen vanuit een leefbaarheid perspectief?  

 
Paviljoen 
Hoe social designers daarbij kunnen helpen, is te zien in het paviljoen van de ambassade. 
Een voorbeeld is het project ‘Synopse’ van de Bulgaarse Nikol Kirova, een van 
DDW’s Antenna-talenten van dit jaar en architect in Barcelona. Ze vindt dat 
mobiliteitsoplossingen gebaseerd moeten zijn op gemeten gedrag. Daarom ontwikkelde ze 
responsieve stoeptegels. Daarin bevindt zich een sensor die anonieme data verzamelt: 
Wanneer bevinden zich hoeveel mensen in welke delen van de stad? hoe snel bewegen ze 
zich op welke momenten? Alleen of in gezelschap? Die data leren hoe drukte beter verdeeld 
kan worden. Door signalen in de tegels zijn passanten te sturen: naar een stalling voor 
deelfietsen bijvoorbeeld, of een rustigere route. Niet persé om efficiënter te bewegen, maar 
prettiger. Kirova: “In de toekomst zou het zelfs het wachten op de bus kunnen 
veraangenamen, doordat de tegels warmte uitstralen zodra er iemand op blijft staan.”  
 
Praktische informatie 

• De Embassy of Mobility manifesteert zich in een paviljoen bij Radio Royaal tijdens 
Dutch Design Week, van 19 t/m 27 oktober in Eindhoven.  

• De ambassade organiseert de hele week workshops en debatten. Deze zijn vrij 
toegankelijk, in sommige gevallen is aanmelden wenselijk 

• De sprekers van de dag zijn gevraagd een uur voor aanvang van de lezing aanwezig 
te zijn om pers te woord te staan.  

• In de ambassade bevindt zich een expositie waarin de resultaten van de eerste 
experimenten worden getoond en waarin bezoekers ervaringen kunnen opdoen. Ook 
is er in de ambassade een interactieve maquette van de Reis van de toekomst te 
zien, ontwikkeld door NS en Mecanoo. En er is een ‘Future datalab’ waarin 
Rijkswaterstaat, VNG, Provincie Noord-Brabant en Enexis gezamenlijk aan de slag 
gaan met mobiliteitsvraagstukken en datavisualisatie. 

• Op de website van de ambassade vindt u meer informatie.  

• In een podcast vertellen Adams en Kirova meer over hun visie. 

• Vragen? Neem contact op met een van de woordvoerders: Rob Adams - tevens 

curator - (06 51967894) en Judith Wijdeven (06 51559478) 
 
Over de World Design Embassies 
World Design Embassies is een programma van Dutch Design Foundation (DDF), dat samen 
met partners nadenkt over maatschappelijke uitdagingen en de rol van design in het 
ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen. WDE is op 
verschillende locaties te bezoeken tijdens Dutch Design Week. Na twee succesvolle edities 
manifesteert World Design Embassies (WDE) zich dit jaar voor de derde keer op Dutch 
Design Week. Samen met partners en ontwerpers onderzoekt WDE complexe, 
maatschappelijke vraagstukken. 

 

https://youtu.be/m20c83RV95s
https://antenna.foundation/talents/
https://drive.google.com/open?id=1681ghwEegHDDbs_3HyaiD8nbiKY3Nabe
https://drive.google.com/open?id=1HSjxlJbD2WnhkFpsyBBLvoFuY0_4e3PW
https://drive.google.com/open?id=1Rljyj5U6LVBlNJII2siFmB2-Rw52qcDI
https://drive.google.com/open?id=1eAR5OssxabhOkdK4TPbTn54607xYIrqR
https://www.worlddesignembassies.com/embassies/mobility/
https://www.worlddesignembassies.com/topics/mobility-door-world-design-embassies/
https://www.worlddesignembassies.com/

