
Duurzaam op weg

De behoefte aan meer duurzame en inclusieve plannings-
processen, in het bijzonder ook in sectoren die verband houden 
met stedelijke mobiliteit, is algemeen erkend. Op Europees 
niveau is in die context de aandacht voor SUMP de laatste 
jaren alleen maar toegenomen. Dat zagen we onder meer in het 
Actieplan Stedelijke Mobiliteit uit 2009  en het Witboek Transport 
uit 2011. Beide Europese beleidsdocumenten schuiven SUMP 
naar voor als kader voor duurzame mobiliteit. Europa streeft 
dan ook naar een duidelijke toename van de invoering van 
duurzame stedelijke mobiliteitsplannen. Met dit doel voor ogen 
wordt begeleidingsmateriaal aangereikt, de uitwisseling van 
goede praktijken bevordert, benchmarks geïdentificeerd en 
opleidingsactiviteiten voor mobiliteitsprofessionals over de creatie 
van dergelijke plannen ondersteund. 

Nu, is dat alles relevant voor ons? Zijn de mobiliteitsplannen  
in Vlaanderen dan niet duurzaam? Wel, bij SUMP staan bijvoor- 
beeld principes als integratie, participatie en evaluatie centraal.  
Die principes zien we - gelukkig - ook in Vlaanderen steeds beter 
opduiken. Ze zijn in principe zelfs verplicht, maar om nu te zeggen 
dat ze in de praktijk daarmee centraal of alomtegenwoordig zijn? 
De intensiteit en de kwaliteit variëren sterk van plan tot plan.  
Het is bovendien een proces van groei met startpunt in het eerste 
mobiliteitsplan en evoluties in de mobiliteitsplannen van een 
volgende generatie. Om echt van een SUMP te spreken, daarvoor 
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moeten de meeste Vlaamse steden en gemeenten nog een tandje 
bijsteken. Maar het is haalbaar. Groei kan gestaag zijn, maar 
het zou zonde en weinig ambitieus zijn om de toekomstplannen 
inzake mobiliteit op een oude leest te  schoeien. Daarom streven 
de derde generatie Vlaamse mobiliteitsplannen best naar een 
hoog SUMP niveau. We zetten enkele recente ontwikkelingen op 
een rijtje die inspirerend kunnen zijn.
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Europa zet al enkele jaren in op ‘Sustainable Urban Mobility Plans’ (SUMP) als 
kader voor duurzame mobiliteitsplannen. Mobiliteitsplannen zijn voor steden en 
gemeenten een belangrijk instrument om de lokale mobiliteit te verduurzamen. 
Het vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden 
naar de bevolking. Het zijn strategische plannen die vooruit kijken en daarmee 
een toekomstvisie voorleggen. Het bevat aspecten zoals locatie- en parkeerbeleid, 
categorisering van wegen, fietsroutenetwerk en veilige schoolomgevingen. De 
laatste jaren proberen veel (voornamelijk grotere) Europese steden om SUMP 
toe te passen op hun mobiliteitsbeleid. In Vlaanderen kennen we ondertussen 
ook een behoorlijke traditie van mobiliteitsplannen. Welke boodschap heeft een 
gemiddelde Vlaamse stad of gemeente dan eigenlijk aan SUMP? Kan Vlaanderen 
nog leren van SUMP? Dat schetsen we in dit Inzicht. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:NL:PDF


Verklaring van Bremen
Eerder dit voorjaar vond de derde1 European Conference on 
Sustainable Urban Mobility Planning plaats in Bremen (Duitsland). 
Meer dan 400 deelnemers en deskundigen op het gebied van 
mobiliteitsplanning en -ontwikkeling, onderzoek en politiek 
verzamelden om over nieuwe planningsstrategieën, ideeën en 
oplossingen rond duurzame mobiliteitsplannen te discussiëren,  
en om succesverhalen te delen. 

Die locatie was niet toevallig, want Bremen valt op omdat ze 
ondanks een populatie van ongeveer 550.000 inwoners, en het 
daarbij horende verkeer, een van de laagste congestiecijfers  
van Europa kan voorleggen. Bremen mocht vorig jaar dan ook  
de SUMP 2014 award ontvangen. Daarbij snoepte de Vrije 
Hanzestad  die prijs af van de twee andere finalisten, zijnde 
Dresden (ook Duitsland) en… stad Gent. 

Aan het einde van deze SUMP conferentie, werd de “Bremen 
Declaration on SUMP” gepresenteerd (presentatie ook beschikbaar). 
Deze verklaring benadrukt de hoekstenen om te komen tot 
een geslaagde inhoud en proces voor een hedendaags 
duurzaam mobiliteitsplan. Deze zijn de moeite waard om als 
uitgangspunten mee te nemen om het huidige mobiliteitsplan te 
actualiseren of  om het volgende mobiliteitsplan op te enten.

1 Als je spreekt over efficiënt transport, kijk dan eerst naar  
een efficiënt gebruik van de straat.

Straatruimte is beperkt en kostbaar. Efficiënt vervoer betekent 
het verstrekken van toegankelijkheid en bereikbaarheid voor 
mensen en voor zakelijke activiteiten met een minimum aan 
technische infrastructuur. Congestiecijfers tonen dat wandelen 
en fietsen uiterst ruimte-efficiënt zijn en dat fietssteden lage 
congestieniveaus hebben. We moeten meer kijken naar een 
efficiënter ruimtegebruik als uitgangspunt voor een efficiënte 
stedelijke mobiliteit. 

Dat laatste is identiek aan het pleidooi in Vlaanderen zoals naar 
voor geschoven in het recent geactualiseerde Manifest Mobiliteit 
2.0. 

2 Plaats mensen voor voertuigen.

Decennia van auto-georiënteerde ontwikkeling heeft meer dan zijn 
deel van de openbare ruimte geclaimd. Leefbare straatbeelden 
zetten wandelen en fietsen op de voorgrond en plaatsen de 
beweging van mensen voor de beweging van voertuigen. Cijfers 
ontbreken maar al te vaak wat betreft niet-gemotoriseerd vervoer. 

Rond fietsen is er verbetering, wat betreft stappen blijven cijfers 
pijnlijk achterwege. We moeten beter begrijpen wat mensen 
motiveert om niet-gemotoriseerd vervoer te gebruiken om het 
gebruik ervan te bevorderen.

Ook bij ons worden dergelijke inspanningen gedaan: in 
verschillende vormen en op verschillende tempo’s. Mechelen 
maakte sinds 1993 als eerste stad van haar centrum een zone 
30. Ondertussen is de binnenstad heel wat autoluwer en wordt 
er gekeken naar de omliggende stadslobben. Gent wil een 
voortrekkersrol spelen en experimenteerde de afgelopen jaren 
als eerste met fiets-, school- en leefstraten. Brussel maakt nieuwe 
zones autovrij, getypeerd door het Beursplein en een deel van 
de Anspachlaan. Sinds 2011 is de Leuvense binnenstad zone 
30 en krijgen voetgangers en fietsers steeds meer voorrang in 
de oude stadskern. In Hasselt zorgt CityDepot voor een slimme 
stadsbevoorrading. Ook in Wallonië beweegt er heel wat.  
Luik heeft bijvoorbeeld werkt gemaakt van een multimodale en 
duurzame visie op de groeiende metropool. Op veel plaatsen 
is de mentale omslag al gemaakt. Zo’n 20 jaar geleden was de 
auto nog de norm bij inrichting, vandaag is duurzame mobiliteit 
in functie van de mens steeds meer de norm. Steeds meer, 
maar nog niet altijd en overal. (Zie ook: Dossier ‘Autovol, autoluw, 
autovrij’.)

3 Aandacht besteden aan de veranderende transport- 
uitdagingen voor het bedrijfsleven.

Steden en stedelijke omgevingen zijn knooppunten van econo-
mische ontwikkeling. Handel en diensten zijn kernactiviteiten in de 
steden, en daarbij hoort de verplaatsing van personen, goederen 
en informatie. Het toenemende gebruik van e-commerce creëert 
nieuwe uitdagingen voor leveringen en goederentransport.  
We moeten goede logistieke concepten, intermodaal vervoer en 
een scala van oude en nieuwe concepten voor schone voertuigen 
(zoals fietslogistiek) en innovaties (zoals 3-D printing) combineren 
om om te gaan met de huidige en toekomstige problemen van het 
goederenvervoer.

4 Plan uw stad en haar mobiliteit samen.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw beïnvloeden de mobiliteits-
patronen enorm. SUMP’s zijn op zich niet een reparatiewerkplaats 
voor auto-georiënteerde ruimtelijke ordening, maar een fundament 
voor de toekomstige ontwikkeling. Een zekere dichtheid en 
oriëntatie in de richting van duurzame vervoersmiddelen zijn 
eerste vereisten voor milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag. 
Huisvestingontwikkelingen met focus op laag autobezit en  
gebruik kan een aanzienlijk rol kan spelen in strategieën voor 
betaalbare woningen, door het verminderen van de kosten voor  
de parkeerinfrastructuur en het verwijderen van de lopende  
kosten van autobezit. We moeten mobiliteit beter integreren in  
de ruimtelijke ordening en stedenbouw. (Opnieuw: de duidelijke 
link met Manifest Mobiliteit 2.0.)

Screenshot presentatie van stad Gent tijdens 3rd European Conference 
on SUMP, april 2016 (presentaties beschikbaar via ENDURANCE)
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1  In 2017 zal de SUMP conferentie doorgaan in Dubrovnik  (Kroatië) op 29-30 maart.

http://www.eltis.org/SUMP2016
http://www.eltis.org/SUMP2016
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/news/2015-03-23-award-winners_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UAXUA8VdbBk
http://www.eltis.org/resources/promotional-materials/bremen-declaration-sustainable-urban-mobility-planning-europe
http://www.eltis.org/resources/promotional-materials/bremen-declaration-sustainable-urban-mobility-planning-europe
http://epomm.eu/endurance/downloads/3rd_EU_Conference_on_SUMP/Plenaries/Closing_plenary_Glotz-Richter_The_Bremen_Declaration.pdf
http://www.vrp.be/mod_calendar/voorstelling-manifest-mobiliteit-2.0/
http://www.vrp.be/mod_calendar/voorstelling-manifest-mobiliteit-2.0/
http://www.mobiel21.be/nl/content/autovol-autoluw-autovrij
http://www.mobiel21.be/nl/content/autovol-autoluw-autovrij
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/2014-18%20Fietskoeriers_0.pdf
http://www.vrp.be/mod_calendar/voorstelling-manifest-mobiliteit-2.0/
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2829


5 Overweeg eerst eenvoudige oplossingen en gebruik 
technologie op de juiste wijze.

Technologie moet worden gebruikt als een instrument om doelen 
te bereiken, niet als een doel op zich. Slimme steden gebruiken 
technologie om de behoeften van hun burgers te realiseren. 
Hoewel bijvoorbeeld elektrische auto’s klimaatdoelstellingen 
kunnen helpen bereiken, lossen ze problemen van congestie 
en gebruik van ruimte niet op. We moeten het gebruik van de 
eenvoudigste en meest efficiënte vormen van vervoer bevorderen 
voordat we minder efficiënte modi promoten. Soms kan no-tech 
en low-tech de slimste oplossing zijn. (Zie ook: De zelfrijdende 
auto, baanbrekende technolution of volautomatisch in de file?) 

6 Stel gebruik voor bezit.

Stedelijke ruimte heeft te lijden onder het aantal personenauto’s, 
zowel de bewegende als de geparkeerde. Het openbaar vervoer is 
een bepaalde vorm van gedeelde  mobiliteit, maar dankzij nieuwe 
technologieën bestaan er   vandaag de dag andere vormen zoals 

Waarom een SUMP?
ritten-, fiets- en autodelen die kunnen helpen bij het verbeteren 
van  transportefficiëntie, het vrijwaren van publieke ruimte en het 
verminderen van transport gerelateerde emissies. Autodelen helpt 
om het aantal auto’s in onze steden te verminderen. Het potentieel 
op Europees niveau is enorm, maar onderbenut: 500.000 auto’s 
kunnen van de weg worden genomen  in de Europese steden - 
maar het is niet opgenomen in Europese strategieën. We moeten 
het concept van gebruik voor bezit beter integreren in lokale, 
nationale en Europese strategieën.

7 Stel mensen in staat om hun stad vorm te geven.

Het uiteindelijke doel van SUMP is het creëren van het soort 
steden waar mensen ‘goed’ (meer als alleen maar ‘leefbaar’) 
willen wonen, werken, een gezin stichten en oud worden.  
Om dit te bereiken moeten planningsprocessen zoveel mogelijk 
groepen en individuen betrekken, en ervoor zorgen dat ook met 
de behoeften van ondervertegenwoordigde groepen rekening 
wordt gehouden. Nieuwe online tools en creatieve methoden om 
mensen te bereiken kunnen helpen om het proces transparanter 
en relevanter te maken en om mensen met beslissers in contact 
te brengen. Het proces moet eerlijk zijn zodat er geen valse 
verwachtingen ontstaan en zodat de doelen realistisch en haal-
baar zijn. Gezien mobiliteit een politiek gevoelig onderwerp is, 
moeten we op een transparante manier doelstellingen uitleggen 
én burgers betrekken.

8 Wees bereid om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. 

Stedelijke mobiliteit wordt voortdurend geconfronteerd met 
nieuwe uitdagingen. De huidige digitalisering brengt zowel 
mogelijkheden als risico’s. Autonome auto’s worden momenteel 
ontwikkeld, maar de mogelijke gevolgen van deze technologische 
ontwikkelingen op gebied van stedelijke mobiliteit, die op grote 
schaal worden besproken in de media, worden amper besproken 
door de gemeentelijke en regionale overheden. Zonder de vroege 
betrokkenheid van de beleidsmakers, zouden deze ontwikkelingen 
de doelstellingen van vele SUMPs weleens kunnen dwarsbomen. 
Het gebruik van scenario’s bij het opmaken van plannen kan 
ondersteuning bieden voor het opstellen van strategieën voor het 
omgaan met deze ontwikkelingen en biedt een omkadering voor 
de toepassing ervan. Steden moeten betrokken worden bij de 
debatten rond nieuwe technologie en de impact ervan op steden 
in de toekomst.
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Wat heeft een stad of gemeente er aan om een SUMP te 
ontwikkelen? 

- Een SUMP draagt bij aan betere toegankelijkheid voor 
duurzame vervoermiddelen, verbetering van verkeers-
veiligheid en vermindering van schadelijke emissies en 
energiegebruik.

- In de SUMP-methodiek staat het verbeteren/waarborgen van 
de kwaliteit van leven en niet het oplossen van specifieke 
verkeersknelpunten centraal.

- Er is een bewezen methodiek die o.a. een integrale beleids-
benadering, meetbare doelen, kosten en baten analyse 
en degelijke evaluatie moet borgen. Interessant, want 
monitoring en evaluatie is wel voorzien in ons eigen decreet 
op lokale mobiliteit in Vlaanderen, maar het ontbreekt om 
allerlei redenen echter nog aan concrete richtlijnen o.a. door 
een gebrek aan draagvlak. 

- Het mobiliteitsplan van de toekomst is een SUMP en 
gemeenten met een “erkende” SUMP krijgen in de toekomst 
wellicht voorrang bij Europese subsidieverzoeken. Steden 
en gemeenten kunnen ook samenwerken aan een gedeelde 
SUMP op niveau van een functionele gebiedsafbakening.   
In Vlaanderen zijn er goede voorbeelden van diverse aard, 
denk maar aan het intergemeentelijk mobiliteitsplan 
Neerpelt-Overpelt, het intergemeentelijk mobiliteitsplan 
Rupelstreek en Aartselaar, maar ook initiatieven zoals 
Regionet Leuven of Parkstad Turnhout. Maar nog te vaak 
wordt vanonder de eigen kerktoren gehandeld.

Wat hebben mobiliteitsplanners aan een SUMP?

- Het SUMP raamwerk betrekt belanghebbenden 
om mobiliteitsplanning prettiger en efficiënter  
te maken. 

- Het document ondersteunt uit te voeren 
activiteiten.

- Het geeft een sterk mandaat voor toekomstige 
activiteiten.

- Het verbetert de dialoog met beleids-
verantwoordelijken, binnen en over 
verschillende domeinen.

http://www.mobiel21.be/sites/default/files/Inzicht%2020_De%20zelfrijdende%20auto_Deel1.pdf
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/Inzicht%2021_De%20zelfrijdende%20auto_Deel2.pdf


Brede aanpak
Hoe pakt een SUMP dit nu aan? Een SUMP is een strategisch 
plan dat is opgezet om aan de mobiliteitsbehoeften van vandaag 
en morgen te voldoen en om een betere kwaliteit van leven 
in steden en hun omgeving te realiseren. Het bouwt voort op 
bestaande planpraktijken en houdt rekening met integratie-, 
participatie- en de evaluatieprincipes.

Het doel is om een duurzaam stedelijk vervoerssysteem te creëren 
door 

- de toegankelijkheid van werkgelegenheid en diensten voor 
iedereen te waarborgen;

- de verkeersveiligheid en sociale veiligheid te verbeteren;
- vervuiling, broeikasgassen, emissies en het energieverbruik  

te verminderen;
- de efficiëntie en de kosteneffectiviteit van het vervoer van 

personen en goederen te verhogen;
- bij te dragen aan een aantrekkelijke en kwalitatieve stedelijke 

omgeving.

Het beleid en de maatregelen die zijn vastgesteld in een duur-
zaam stedelijk mobiliteitsplan, moeten betrekking hebben op een 
brede aanpak van alle modi en vormen van vervoer in de gehele 
stedelijke agglomeratie, met inbegrip van publiek en privaat, 
passagier en vracht, gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd, 
bewegend en geparkeerd. Dit is allemaal erg vergelijkbaar 
met de doelstellingen die Vlaanderen stelt rond duurzame 
mobiliteitsontwikkeling. 

Voor mensen en plaatsen
Maar is het een toeval dat in Vlaanderen bij de opsomming van 
de doelstellingen op de eerste plaats  het waarborgen van de 
bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten 
staat? Officieel staan al de doelstellingen op een gelijk niveau 
uiteraard. Toch durven in de praktijk economische belangen bij 
ons al eens sociale belangen en het belang van natuur en milieu 
overvleugelen. Maar zonder evenwicht is er geen sprake van 
duurzame mobiliteit.

SUMP kan wat dat betreft inspirerend zijn. SUMP heeft als slogan 
‘Planning for people’. Deze slagzin legt duidelijk de nadruk op 
burger- en stakeholderparticipatie, alsook op het doel van een 
duurzame stedelijke mobiliteitsplan, namelijk door middel van  
een goede planning iets positiefs verwezenlijken voor mensen  
(en dat in de eerste plaats, dus niet in de eerste plaats voor 
steden of voertuigen). Het belangrijkste verschil met traditionele 
plannen wordt samengevat in de volgende uitspraak: “If you plan 
cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for 
people and places, you get people and places.” 

Eind 2012 verscheen een gereviseerd state-of-the-art rapport 
waarin verkeers- en vervoerplannen uit verschillende EU-landen 
vergeleken en getoetst werden op het SUMP-gehalte. Daarin 
werden ook verschillen geconstateerd tussen SUMP en tra-
ditionele verkeers- en vervoerplannen in Europa (zie tabel 1).  
Belangrijke kanttekening is weliswaar dat er een grote 
verscheidenheid van mobiliteitsplannen bestaat in Europa.  
De uitkomsten gelden dan ook niet zonder meer voor elk land  
- of regio in ons geval - afzonderlijk.

Hoewel de term bij ons lang eerder onbekend bleef, is de 
herkenbaarheid van SUMP voor Vlaanderen toch groot.  

De verschillen in planningsaanpak zoals weergegeven in  
tabel 1 typeren wezenlijk de evolutie en het leerproces dat 
Vlaamse steden en gemeenten zelf gekend hebben, en dat nog 
steeds bezig is. Midden jaren ’90 hadden sommige gemeenten 
een verkeersveiligheids- of verkeersleefbaarheidsplan. Deze 
plannen hadden een beperkte invalshoek en besloegen vaak 
maar een deel van een gemeente. Gestructureerd overleg 
tussen het gewest, de lokale overheden en De Lijn op basis van 
gelijkwaardigheid tussen de partners was eerder onbestaand 
tot zeer uitzonderlijk. Onder impuls van het mobiliteitsconvenant 
ontstond een overlegcultuur waarbinnen een geïntegreerd 
en breed gedragen mobiliteitsbeleid steeds meer vorm kon 
aannemen. Het is tegen die achtergrond dat de meeste 
gemeenten een mobiliteitsplan opgemaakt hebben. De tweede 
generatie mobiliteitsplannen evolueerde al meer in de richting 
van SUMP. Het is nu bij actualisering en/of de derde generatie 
mobiliteitsplannen dat het moment van de waarheid er aan 
komt. 

Het Manifest Mobiliteit 2.0 (juni 2016) van de Vlaamse Vereniging 
voor Ruimte en Planning (VRP) legt wat dat betreft de vinger op de 
wonde: “Als de afstemming tussen mobiliteit en verstedelijking 
op korte termijn niet drastisch verbetert, zal de bereikbaarheid 
in Vlaanderen op dusdanige manier in het gedrang komen dat 
dit gewest nog moeilijk zijn ambitie zal kunnen waarmaken om 
zich als economische top-regio te ontwikkelen. Dat het met de 
aanpak van infrastructuur en ruimtelijke ordening in Vlaanderen 
anders moet, valt onder andere af te lezen aan de weerstand 
die vele groot- en kleinschalige projecten oproepen. De meest 
spraakmakende voorbeelden zijn complexe projecten zoals 
UPlace (Machelen), The Loop (Gent) en Hoog-Kortrijk, of de 
zogenaamde ‘missing links’, zoals de noord-zuidverbinding in 
Limburg en de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Maar ook 
de dossiers van de voetbalstadions, of tal van kleinere projecten 
zoals nieuwe ziekenhuizen (Mechelen, Roeselare, Genk, 
Turnhout en misschien binnenkort ook Hasselt) of hogescholen 
(Leuven…) passen in dit rijtje. Overheden dienen daar hun 
lessen uit te trekken. Zonder een meer geïntegreerde aanpak 
zullen de mobiliteitsproblemen enkel vergroten en lopen de 
kosten voor de overheid, maar ook voor bedrijven en gezinnen 
verder uit de hand. En die geïntegreerde aanpak kan er maar 
op één manier komen: door meer samenhang tussen het 
ruimtelijk, infrastructuur- en mobiliteitsbeleid.” 

Manifest Mobiliteit 2.0. en 
SUMP delen verschillende 

uitgangspunten en principes 
(beeld: Screenshot Manifest 

Mobiliteit 2.0 via VRP).
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https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer/duurzame-mobiliteit
http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/SUMP_state-of-the-art_of_report.pdf
http://www.vrp.be/gallery/documents/vrp-activiteiten-2016/manifest-2.0/manifest-mobiliteit-2.0-website.pdf
http://www.vrp.be/


SUMP streeft dergelijke samenhang intrinsiek na. Ook in de 
realisatie ervan. Want plannen die ergens in een kast stof liggen 
te vergaren, daar heeft niemand wat aan. Uiteindelijk is de vraag 
dan ook: hoe staat het met de uitvoering ervan? Komt het project 
tegemoet aan de doelstellingen? Wordt het belang van monitoring 
en evaluatie niet alleen onderkend, maar wordt het ook concreet 
ingevuld? En onderliggend: is er sprake van een geïntegreerde 
strategische visie die verder strekt dan problemen oplossen 
van deze beleidsperiode? Of gaat het over verkeerskundige 
oplossingen die vooral aansluiten bij de voorkeur en wensen van 
mandatarissen en daarmee van de zittende politieke stroming? 
Ook in Vlaanderen zijn er wat dat betreft nog mobiliteitsplannen 
die voor verbetering vatbaar zijn. SUMP kan daarbij een leidraad 
zijn. In die in is het een opportuniteit bij de actualiseringen van de 
plannen. 

Voortbouwen op bestaande praktijk
SUMP is een manier om problemen in stedelijke gebieden die aan 
mobiliteit gerelateerd zijn, efficiënter aan te pakken. De kenmerken 
van SUMP zijn:

- een participatieve aanpak waarin burgers en andere stake-
holders doorheen heel het proces betrokken worden;

- een streven naar duurzaamheid in de zin van sociale recht-
vaardigheid, omgevingskwaliteit en economische ontwikkeling 
in balans brengen;

- een integrale benadering, tussen beleidssectoren  
(bijv. mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, economische 
ontwikkeling, sociale integratie, gezondheid, veiligheid), andere 
overheden (bijv. wijk, gemeente, agglomeratie, regio’s, landen, 
EU) en tussen de naburige autoriteiten (bijv. intercommunale, 
interregionale, transnationale);

- een focus op het bereiken van haalbare en meetbare doelen 
die in lijn liggen van een lange termijn visie;

- het in kaart brengen van kosten en baten, met inbegrip van 
externe effecten;

- een duidelijke beleidscyclus, van analyse van de huidige 
situatie tot en met monitoring en evaluatie.

In die termen lijkt het op het eerste gezicht misschien 
algemeen en abstract, maar in de uitvoering is SUMP toch 
specifiek en wezenlijk relevant. Men moet het bovendien niet 
beschouwen als weer een bijkomend plan op de stedelijke 
agenda. Het is belangrijk te benadrukken dat een duurzaam 
stedelijk mobiliteitsplan op bestaande praktijken en kaders 
voortbouwt, en die uitbreidt. De stap van een traditioneel plan 
naar SUMP is voor de meesten bovendien (zeer) haalbaar. 
De tools daarvoor volgen hierna.

SUMP-cyclus
Het ontwikkelen en implementeren van een SUMP moet 
opgevat worden als een innovatieproces dat wordt herhaald 
in de zin van een strategie voor continue verbetering. Het gaat 
daarbij over drie aspecten:

1 planning (proces): de kern van de methodiek;

2 plan (inhoud van het document): verdergaand dan het 
verstrekken een planschets, met een focus op concrete 
voorbeelden van effectieve maatregelen;

3 beleid (implementatieproces van het plan en de definitieve 
beoordeling): een nieuw element om de uitvoering te 
vergemakkelijken.

De SUMP-handleiding  beschrijft de cyclus in 11 elementen  
(= belangrijkste stappen) en 32 activiteiten (= detaillering).  
Elk van deze activiteiten is uniform opgebouwd:

- redenen voor de activiteit, problemen die moeten worden 
aangepakt, vragen waarop antwoorden nodig zijn;

- doel van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd;

- taakbeschrijving van wat er gedaan moet worden in detail-
activiteiten die verder gaan dan de noodzakelijke vereisten, 
vooral relevant voor steden met enige ervaring in het 
uitwerken van mobiliteitsplannen;

- timing en coördinatie-eisen met andere activiteiten;

- checklist van te bereiken mijlpalen. 

Traditionele benadering SUMP benadering

Focus op verkeer Insteek Focus op mensen

Vaak korte-termijn perspectief
zonder strategische visie

Strategisch niveau / visie Inclusief lange-termijn / strategische visie 
met een tijdshorizon van 20 à 30 jaar

Focus meestal op één welbepaalde stad Geografische omvang Functionele stad; samenwerking met omliggende 
autoriteiten essentieel

Beperkte input van vervoersoperatoren
en andere lokale partners, geen verplicht onderdeel

Publieke betrokkenheid Hoog, betrokkenheid van burgers 
en stakeholders, als essentieel onderdeel

Geen verplicht onderdeel Duurzaamheid Balans vinden tussen sociale gelijkheid, kwaliteit  
leefomgeving en economische ontwikkeling

Laag, focus op verkeer en infrastructuur Integratie sectoren Integratie van verschillende beleidsdisciplines

Meestal geen verplichte samenwerking Samenwerking overheden Integratie tussen verschillende overheden

Veelal ontbrekend of focus 
op brede doelen

Monitoring en evaluatie Focus op het bereiken van meetbare 
doelen en resultaten (impact)

Nadruk op infrastructuurontwikkeling Thematische focus Doelbewust stimuleren van openbaar vervoer, stappen 
en fietsen en kwalitatieve openbare ruimte

Buiten beschouwing Internalisatie van kosten Overzicht van kosten en baten 
ook over beleidssectoren heen

Tabel 1 : Belangrijkste verschillen tussen traditionele verkeers- en vervoerplannen in Europa en SUMP 
Bron: The State-of-the-Art of Sustainable Urban Mobility Plans in Europe (2012), eigen bewerking
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De timing van de verschillende activiteiten levert vooral een  
logische eerder dan een sequentiële structuur op. Activiteiten 
lopen in de praktijk immers gedeeltelijk parallel of kennen 
feedback loops. De handleiding biedt talrijke goede praktijk-
voorbeelden, hulpmiddelen en verwijzingen om elke stap te 
illustreren en om te helpen ze toe te kunnen passen. Figuur 1 
geeft een grafisch overzicht van deze SUMP-cyclus, waarbij de 
verschillende elementen en activiteiten mee opgenomen zijn.

Gerelateerde plannen en maatregelen
Waarover gaat het in de praktijk dan als we spreken over een 
geïntegreerde aanpak en samenwerking? Welke kansen laten 
we misschien nog te veel liggen om het mobiliteitsbeleid op een 
hoger niveau te krijgen? Mogelijke sub-plannen en maatregelen 
ter overweging in een SUMP zijn bijvoorbeeld:

- openbaarvervoer plannen,
- plan voor stedelijke logistiek,
- actieplan voor stedelijke klimaatneutraliteit,
- plan om niet-gemotoriseerd vervoer te bevorderen,
- multimodale verbindingplatformen,
- actieprogramma voor verkeersveiligheid,
- actieplan intelligent transportsysteem,
- plan om schone voertuigen en brandstoffen te bevorderen,
- luchtkwaliteitsplan,
- prijsbeleid voor parkeren,
- congestiezones,
- lage-emissiezones,
- regeling rond autodelen en carpoolen,
- lage snelheidszones (zone 30),
- bewustmakingscampagnes rond duurzame mobiliteit,
- opleiding van het personeel,
- …

Het gaat hier om een illustratieve opsomming. De SUMP- 
methodiek is geschikt om tot een beter proces te komen waar-
door bepaalde inhoudelijke aspecten meer aandacht kunnen 
krijgen. Veel Vlaamse mobiliteitsplannen zouden wel varen om 
uitvoeriger stil te staan bij de rol van mobiliteitsmanagement en 
gedragsbeïnvloeding voor het beheersen van het autoverkeer. 

De relatie met gezondheid is ook een aspect dat grosso 
modo meer aandacht mag krijgen, zowel wat betreft actieve 
verplaatsingswijzen (stappen, fietsen) als wat betreft effecten 
(luchtkwaliteit, geluid). Sommige steden zijn daar duidelijker mee 
bezig. Maar we moeten onszelf allemaal de vraag durven stellen 
welke SUMP-elementen een beleidsdocument of –proces al bevat, 
en welke inspirerend kunnen zijn.

Vlaanderen als mede-koploper
Tussen de verschillende Europese landen varieert het begrip en 
de aanpak van (duurzame) stedelijke mobiliteitsplanning evenals 
de respectieve wettelijke kaders enorm. In België varieert dit zelfs 
tussen de regio’s. Vlaanderen wordt gezien als behorende tot de 
koplopers, naast landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, 
Noorwegen en Engeland. Dat mag ook niet verbazen, zoals 
eerder aangegeven is onze eigen planningspraktijk in grote lijn 
stelselmatig gegroeid in de richting van de SUMP-kenmerken. 
Bovendien is de Vlaamse praktijk ook een voorbeeldpraktijk waar 
andere landen maar al te graag lessen uit leren.  Wallonië zou 
eerder horen bij de landen ‘op weg naar’ SUMP, naast landen  
als Oostenrijk, Denemarken en Hongarije. 

Toch is er ook bij de koplopers behoorlijk wat verschil tussen 
de landen en regio’s. Evenveel verschil is bovendien mogelijk 
tussen steden onderling. De plannen in Frankrijk (Plans de 
Déplacements Urbains, sinds 1982, met vanaf 1996 een 
uitgesproken link met luchtkwaliteit) en in Engeland (Local 
Transport Plans, vooral onder impuls van de Transport Act 2000) 
sluiten volgens het state-of-the-art rapport het meest aan bij 
het SUMP-concept. Pakweg de Duitse plannen zijn toch nog 
steeds vooral gerelateerd aan de specifieke voorziening van 
vervoersinfrastructuur (Nahverkehrsplan, weliswaar in ontwikkeling 
tot Verkehrsentwicklungsplan). Italië heeft dan weer een wettelijke 
basis voor duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (Piano 
Urbano della Mobilità) maar omdat er geen dwangmaatregel 
verbonden is aan het niet produceren ervan, concentreren de 
meeste gemeentes zich nog steeds op de meer traditionele 
verkeerscirculatie- en openbaarvervoer/infrastructuurplannen.

Screenshot Kwaliteitskamer MOW november 2015  
(bron: www.epomm.eu/endurance).
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Figuur 1: SUMP proces met 11 elementen en 32 activiteiten  
(Bron: Guidelines on the development and implementation of  
a Sustainable Urban Mobility Plan (2011))
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Als we in Vlaanderen al behoren tot de Europese koplopers – 
zeker ons sterk uitgebouwd institutioneel kader en samenwerking 
scoren hoog – heeft het dan zin om verder om te kijken naar 
SUMP? Het is alleszins (nog) niet verplicht. De Europese 
commissie overweegt wel om het hebben van een SUMP als 

voorwaarde  mee te nemen bij het toekennen van Europese 
subsidies. Dat is op zich een financieel argument voor steden 
om zich te verdiepen in de SUMP-methodiek. In het najaar 2015 
evalueerden zo’n 25 kwaliteitsadviseurs en mobiliteitsbegeleiders 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de sterke 
en zwakke punten in het huidige Vlaams programma voor 
mobiliteitsplannen, en vergeleek dit met het beleidskader van de 
EU-SUMP- richtlijnen en ondersteuning SUMP.

Vooral in de 13 Vlaamse centrumsteden hoort men uiteraard 
mogelijke muziek in SUMP. Hun aanwezigheid in SUMP 
gerelateerde Europese projecten en initiatieven mag dan ook niet 
verbazen. Toch hoeft de reikwijdte niet beperkt te blijven tot deze 
steden. SUMP is immers geen doel, het is een middel. Het is 
een methodiek om mobiliteit(sbeleid) duurzaam te maken. Daarin 
staat het verbeteren/waarborgen van de kwaliteit van leven en 
niet het oplossen van verkeersknelpunten centraal. Door gericht 
te leren uit SUMP, bijvoorbeeld over visievorming (vb. omtrent de 
functionele stad), over doelstellingen, over sectoroverstijgende 
samenwerking (verder dan de kerktorenmentaliteit) of over 
monitoring (en gebruik maken van indicatoren) en evaluatie kan 
SUMP ervoor zorgen dat Vlaanderen Europees gezien tot de 
kopgroep blijft behoren. Het kan een aanleiding zijn om inhoudelijk 
en procesmatige verbeteringen door te voeren (denken we ook 
aan kosten-internalisatie-processen) in ons werken aan duurzaam 
mobiele steden. In kader van het pleidooi voor een (stads)
regionale aanpak, is de opmaak van een gezamenlijke of gedeelde 
SUMP zeker niet weg te denken (CIVITAS maakte hier een webinar 
rond die nog steeds beschikbaar is).

Om de bestaande plannen te wijzigen in echte duurzaam 
stedelijke mobiliteitsplannen, vereist dit veelal nog een aantal 
veranderingen in manier van aanpak, in technische mogelijkheden 
(kennis en kunde) en in politieke attitudes. Het goede nieuws is 
evenwel dat dit voor Vlaamse steden en gemeenten een haalbare 
kaart is!

Goede  voorbeelden en self-assesment 
tool
Het SUMP-project ENDURANCE (2013-2016) heeft een reeks  
factsheets gepubliceerd van steden die een SUMP geïmplemen-
teerd hebben. Voor vijf verschillende themagebieden werden 
goede praktijken beschreven volgens een vaste structuur.  
Deze thema’s zijn:

- burgerparticipatie,
- institutionele samenwerking,
- doeltreffende maatregelen voor de uitvoering,
- financiering,
- monitoring en evaluatie.

De factsheets zijn gedeeltelijk vertaald in verschillende Europese 
talen (ook steeds beschikbaar in Engels) en gratis via ENDURANCE.

In kader van het SUMP-project CH4LLENGE (2013-2016) – waar o.a. 
stad Gent betrokken was – werd recent de SUMP self-assessment 
tool ontwikkelt. Deze online tool maakt het mogelijk om zelf na te 
gaan in welke mate de planning vooruitgang maakt in de richting 
van een echte duurzaam mobiliteitsplan. De gratis tool is een 
vragenlijst over het SUMP ontwikkelingsproces en de inhoud 
ervan, gestructureerd volgens de eerste 9 stappen van de SUMP 
richtlijnen.

Screenshot ENDURNCE factsheet voorbeeld Kortijk  
(bron: www.epomm.eu/endurance)

Screenshot SUMP self-assesment tool  
(bron: www.mobility-academy.eu)
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De self-assement is beschikbaar via www.mobility-academy.eu.  
Er bestaat tevens een opgenomen webinar die duiding geeft bij de 
tool. Na het doorlopen van de tool heb je als resultaat een score 
die de mate van SUMP weergeeft. 

Deze oefening kan interessant zijn op verschillende vlakken:

- als een ex-post evaluatie: nadat een SUMP proces afgerond  
is geweest en het plan wordt goedgekeurd;

- tijdens de voorbereiding van het plan, om na te gaan mate  
van SUMP op te volgen of het ontwikkelingsproces in die zin  
te begeleiden;

- voor de evaluatie van een eerder mobiliteitsplan;

- als leidraad voor autoriteiten om een   SUMP te ontwikkelen.

Meer over SUMP
De Europese Commissie steunt de bevordering en de verdere 
ontwikkeling van het concept van duurzame stedelijke mobiliteits-
plannen, evenals de voorziening van de nodige instrumenten en 
begeleiding om steden te helpen in heel Europa met de uitvoering 
van hun mobiliteitsplan. Het European Platform on Sustainable 
Urban Mobility Plans kan men vinden via www.eltis.org/mobility-
plans. De beschikbare informatie en hulpmiddelen zijn de laatste 
jaren enorm uitgebreid. 

Daarnaast zijn er diverse SUMP projecten die een eigen website 
hebben:

- ADVANCE: Better Planning, Better Cities, met o.a. gemeente 
Schaarbeek.

- BUMP: Boosting Urban Mobility Plans.

- CH4LLENGE: Adressing Key Challenges of Sustainable Urban 
Mobility Planning, met o.a. stad Gent.

- ENDURANCE: EU Stedennetwerk voor duurzame lokale 
mobiliteitsplannen, met o.a. steden Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Deinze, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven en 
Turnhout

- POLY-SUMP: Planning Sustainable Mobility Together, met  
o.a. Parkstad Limburg (Nederland)

- PUMAS: Planning Sustainable regional-Urban Mobility in the 
Alpine Space.

- Binnen de context van het Horizon 2020 Programma werden 
in september 2016 nieuwe SUMP projecten opgestart. Ze zullen 
allen opereren onder de CIVITAS 2020 noemer. Een daarvan is 
PROSPERITY, dat focust op innovatie en nationale (of regionale) 
ondersteunende programma’s (zoals die in Vlaanderen).

Contact
Raf Canters 
raf.canters@mobiel21.be  

Mobiel 21 vzw 
Vital Decosterstraat 67A/0101  
3000 LEUVEN 
www.mobiel21.be   
info@mobiel21.be 

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21

Mobiel 21 ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis om mobiliteitsgedrag en -beleid te beïnvloeden.  
Via www.mobiel21.be kan je je abonneren op onze digitale nieuwsbrief en zo meteen op de hoogte 
blijven van de recentste versie van Inzicht.
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