Mobiliteit en Gedrag

BEREIKBAARHEID IS HET JUISTE KOMPAS VOOR MOBILITEITSBELEID

De nieuwe mobiliteit

Het autoverkeer is de afgelopen 50 jaar stormachtig gegroeid. Onze steden, onze
economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid
van de auto. We zijn een ‘autosamenleving’ geworden. Maar de auto heeft ons
ook hardnekkige files gebracht en milieuvervuiling. In het boek ‘Nieuwe mobiliteit – na het autotijdperk’ ontvouwt auteur Arie Bleijenberg een brede en verras-

“Door opnieuw en met
een frisse blik na
te denken over ons
mobiliteitssysteem,
creëer je sterk beleid”
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sende visie op de fundamentele krachten die de ontwikkeling van onze mobiliteit
bepalen. Kortom, waar gaan we naartoe en hoe ziet mobiliteit er in de nabije
toekomst uit?
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Van oude naar nieuwe verhaal
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www.eburon.nl/nieuwe_mobiliteit

willen oplossen voor een mobiliteitsbeleid dat
de economie wil versterken is een te versimpelt
beeld”, stelt Bleijenberg. “De hardnekkigheid
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