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WEBEX

MOBILITEITS
MOBILITITEITS
GGELUK
ELUK
over het belang van mensgericht,
CO2 neutraal en compact verplaatsen

Marco te Brömmelstroet
Het Recht van de Snelste

& Martine de Vaan
Citydeal Ruimte voor Lopen

titel: geleend van de Verkeersonderneming
(ww.mobilityhappiness.nl/over-mobiliteitsgeluk )
afbeelding: Ville Du Quart D’Heure—Paris En Commun
via www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/01/21/phasing-out-carskey-to-paris-mayors-plans-for-15-minute-city/

Kennis Indoor Dialoog
maandag 15 februari 2021 Rijksvastgoedbedrijf

M O B I L I T E I T S G E LU K
´Als je kijkt hoe onze straten
zijn ingericht, is het duidelijk
dat we zijn vergeten de
gebruiker als uitgangspunt te
nemen´
Marco te Brömmelstroet in het Parool mei 2020

Mobiliteit is een onderwerp dat niet dagelijks op de
agenda van het Rijksvastgoedbedrijf staat.
Toch zijn we medeverantwoordelijk voor de bewegingen
van 110.000 rijksambtenaren en 65.000 militairen en
burgerpersoneel van en naar, in en rondom bijna twaalf
miljoen vierkante kilometer aan gebouwen. Plus de
bijbehorende logistiek. Hoe maken de gebruikers gebruik
van de gebouwen? Hoe zien hun reisbewegingen eruit?
Is er genoeg groen? Zijn er voldoende wandelroutes
en zijn ze optimaal gesitueerd? Hoe is het vervoer van
justitiabelen georganiseerd? En hoe zijn de post- en
afvalstromen geregeld?
De mobiliteit rondom het rijksvastgoed kun je gerust
complex noemen, maar vanuit welk vertrekpunt
organiseren we die mobiliteit? Als onderdeel van de
ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid van het grotere
systeem? Of kunnen we het verschil maken?
Een vraag die onderstreept wordt door de pandemie als
gevolg waarvan de kaarten anders geschud zijn.
Deze Kennis Indoor staat in het teken van het
doorgronden van hoe het zo gekomen is dat onze
publiek ruimte wordt gedomineerd door verkeer en niet
door mensen. Graag gaan we aan de hand van twee
inspirerende sprekers met jullie in dialoog

Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility
Futures aan de Universiteit van Amsterdam en staat
bekend als de fietsprofessor. Samen met journaliste
Thalia Verkade schreef hij het boek ´Het recht van de
snelste´, om te begrijpen hoe het zover is gekomen
dat alles en iedereen moet wijken voor de auto en te
onderzoeken of het ook anders kan. Een uitgebreider CV
en diverse publicaties van zijn hand vind je op
www.uva.nl/profiel/b/r/m.c.g.tebrommelstroet

Martine de Vaan is innovatiemanager van het
Rijksvastgoedbedrijf, uitvinder van weeting, een concept
voor wandelend vergaderen, EN kwartiermaker van
de City Deal voor Lopen. Samen met Filip van As (min.
I&W) en Steven Kroegbergen (Agenda Stad) bokste
ze de City Deal ´Ruimte voor Lopen´ voor elkaar. Met
dit samenwerkingsverband committeren gemeenten,
rijksoverheid, maatschappelijke en private partijen zich
om de komende 4 jaar te gaan experimenteren met
loopbeleid in een stedelijke omgeving.
www.agendastad.nl/content/uploads/2020/10/CityDealtekst-Ruimte-voor-Lopen.pdf

Wanneer
Maandag 15 februari Digitaal via WEBEX (na inschrijving
volgt de link)
Aanmelden
Via de link in de begeleidende e-mail tot uiterlijk vrijdag
12 februari
• De eerste 17 aanmelders VOOR 5 februari krijgen
het boek Het Recht van de Snelste thuisgestuurd!
stuur wel je postadres mee in antwoord op de
begeleidende mail.
Bo
cad ek
• Te laat? Het boek is te
eau
bestellen via
www.kiosk.decorrespondent.nl
Programma
15.30 u		

Inloop

15.35 u		
		

Welkom
Marc van Roosmalen/Riëtte Bosch

15.40 u		
		
		

Marco te Brömmelstroet		
Het Recht van de Snelste
+ kort vraag & antwoord (Menti)

16.20 u		
		
		

Martine de Vaan
De waarde van Lopen, (City deal)		
+ kort vraag & antwoord (Menti)

16.40 u		

Reflectie, met collega´s en gasten

16.59 u		

Afsluiting

17.00 u		

Einde

De Kennis Indoor heeft als doel kennis te delen, uit te
wisselen en te verspreiden.
De focus lag sinds het begin van de reeks in 2008 op het
vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van
monumenten: de Kennis Indoor Monumenten (KIM).
Sinds 2018 staat ook de maatschappelijke betekenis van
het Rijksvastgoed nadrukkelijker op de agenda.
Om hieraan te kunnen werken is het noodzakelijk tot
een meer gebiedsgerichte benadering te komen waarbij
naast de primaire opgaven invulling wordt gegeven aan
de maatschappelijke agenda. Vanuit het besef dat ruimte
schaars en de urgentie groot is besteden wij bijzondere
aandacht aan een brede benadering van de gehele RVB
portefeuille.
We organiseren daartoe om en om met de Kennis Indoor
Monumenten (KIM) een Kennis Indoor Dialoog (KID). In
de KID worden aan het Rijksvastgoedbedrijf verwante,
relevante actuele thema’s die iets verder van de primaire
focus af liggen behandeld en onderwerp van gesprek
gemaakt. Wij bieden hiermee een platform aan onze
rijksvastgoed partners en professionele relaties.
Inmiddels blijkt de formule (anderhalf uur inhoudelijke
presentaties door deskundigen uit eigen huis en van
buiten, een vragenronde en discussie met aansluitend de
netwerkborrel) gezien de grote opkomst en brede kring
van deelnemers in een kennisuitwisseling te voorzien.
Sinds de start in 2008 is dit nr. 102 van de Kennis Indoor.
Kennis Indoor vervolg 2021:
•
15 maart: Binnenhof, het Oude en Nieuw 		
Stadhouderlijk Hof – (oa) Ronald Stenvert
•

12 april: Grond! rol en betekenis van de		
rijksgronden in de Flevopolder (ovb)

