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Positief nieuws

• Binnen het domein van de duurzame mobiliteit 
nemen we een aantal positieve ontwikkelingen waar
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nemen we een aantal positieve ontwikkelingen waar

Duurzame mobiliteit is:

– een blijvende trend

– alomtegenwoordig 
in beleids- en 
bedrijfs-
communicatie

– ‘mainstream’ 
geworden
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Grenzen aan de groei?

• Ondanks deze positieve ontwikkelingen, blijft de 
vraag uit 1972 ‘of er grenzen aan de groei zijn’ even 
actueel 

Grenzen aan de groei?

Grenzen aan de 
groei:

– lijken lokaal en 
regionaal te bestaan

– blijven echter 
beperkt tot 
subsectoren

– zijn nog niet in zicht 
in verband met 
mondiale processen
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Rechtvaardigheid?

• Beleid rond mobiliteit, bereikbaarheid en milieu-
impact dragen niet automatisch bij tot een meer 
rechtvaardige samenleving

Ethiek
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Ethiek

• Alle discussies over milieu-impacten monden 
uiteindelijk uit in een ethisch debat 

Dialoog

• Duurzame mobiliteit verdient een debat: 
iedereen heeft een stem 

• => ‘Experten duurzame mobiliteit bestaan 
helemaal niet’
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Welke rol dan nog voor experten?

• het debat voeden

• illusies doorprikken

• denkkaders aanreiken

Welke rol dan nog voor experten?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alblasserdam.net/column/2013-11-17/cornelis-van-eesteren---deel-3-de-uitbreiding-van-amsterdam-door-een-alblasserdammer----------------------------------------.html&ei=1Q1rVOjEMoSrOsSVgZgF&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNHu4zhm-OQZiyxacPfku1eCLDBy4g&ust=1416388426580719
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alblasserdam.net/column/2013-11-17/cornelis-van-eesteren---deel-3-de-uitbreiding-van-amsterdam-door-een-alblasserdammer----------------------------------------.html&ei=1Q1rVOjEMoSrOsSVgZgF&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNHu4zhm-OQZiyxacPfku1eCLDBy4g&ust=1416388426580719
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alblasserdam.net/column/2013-11-17/cornelis-van-eesteren---deel-3-de-uitbreiding-van-amsterdam-door-een-alblasserdammer----------------------------------------.html&ei=1Q1rVOjEMoSrOsSVgZgF&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNHu4zhm-OQZiyxacPfku1eCLDBy4g&ust=1416388426580719
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alblasserdam.net/column/2013-11-17/cornelis-van-eesteren---deel-3-de-uitbreiding-van-amsterdam-door-een-alblasserdammer----------------------------------------.html&ei=1Q1rVOjEMoSrOsSVgZgF&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNHu4zhm-OQZiyxacPfku1eCLDBy4g&ust=1416388426580719
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alblasserdam.net/column/2013-11-17/cornelis-van-eesteren---deel-3-de-uitbreiding-van-amsterdam-door-een-alblasserdammer----------------------------------------.html&ei=1Q1rVOjEMoSrOsSVgZgF&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNHu4zhm-OQZiyxacPfku1eCLDBy4g&ust=1416388426580719
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alblasserdam.net/column/2013-11-17/cornelis-van-eesteren---deel-3-de-uitbreiding-van-amsterdam-door-een-alblasserdammer----------------------------------------.html&ei=1Q1rVOjEMoSrOsSVgZgF&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNHu4zhm-OQZiyxacPfku1eCLDBy4g&ust=1416388426580719


6/01/2015

7

Zoals

• ruimtelijke schaal aangepast aan doel

• discours compatibel met effect

• doordenken van gevolgen

Samengevat

• Binnen het domein van de duurzame mobiliteit 
nemen we een aantal positieve ontwikkelingen 
waar

• Ondanks deze positieve ontwikkelingen, blijft de 
vraag uit 1972 ‘of er grenzen aan de groei zijn’ 
even actueel

• Beleid rond mobiliteit, bereikbaarheid en milieu-
impact dragen niet automatisch bij tot een meer 
rechtvaardige samenleving

• Alle discussies over milieu-impact monden 
uiteindelijk uit in een ethisch debat
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