
BRABANT MOBILITEITSNETWERK 
VERBINDT BELANGEN VOOR BETERE BEREIKBAARHEID

De provincie Noord-Brabant zet zich samen met bedrijven, 
overheden en onderwijsinstellingen in om economische 
toplocaties in Brabant bereikbaar te houden. Hiervoor is  
in 2013 de onafhankelijke netwerkorganisatie Brabant 
mobiliteitsnetwerk (bmn) in het leven geroepen.  
Het bmn brengt partijen op verschillende locaties samen  
in communities, om samen op zoek te gaan naar kansen 
voor een betere bereikbaarheid.

Samenwerking met resultaat,  
dat is het doel van deze communities
Het bmn lost zelf geen mobiliteitsproblemen op, maar faciliteert 
samenwerking tussen betrokken partijen. Het zijn de leden van 
de communities die oplossingen bedenken en maatregelen 
daadwerkelijk realiseren. Het bmn biedt daarbij kennis op  
het gebied van verkeer, mobiliteit, gedrag en relevante wet-  
en regelgeving en brengt steeds veel inhoud, energie en 

innovatieve mogelijkheden in. De ondersteuning van het bmn 
is per definitie tijdelijk. De onafhankelijke netwerkorganisatie 
werkt samen met het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg. 
In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om 
de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en 
spoor te verbeteren. 

Veilig, slim en duurzaam 
Het bmn past binnen de ambitie voor mobiliteit van de provincie 
Noord-Brabant: “We willen dat Brabant een fijne plek is om te 
wonen, werken en recreëren. Waar je vlot op je bestemming 
kunt komen en goederen slim worden vervoerd. We werken 
samen met onze partners aan een veilig, slim en duurzaam 
mobiliteitsnetwerk voor bewoners, bedrijven en bezoekers.  
Op de Brabantse manier van werken: Initiatief vanuit markt en 
samenleving omarmen en met andere overheden infrastructuur 
en voorzieningen op orde brengen.” 

Ambitie bmn
In de loop van 2016 en 2017 bouwt het bmn verder 
uit. We werken aan de doorontwikkeling van bestaande 
communities en starten enkele nieuwe locaties op.  
In 2017 zijn in alle communities maatregelen genomen. 
Maatregelen die bijdragen aan een betere bereikbaarheid 
van de locatie én aan de doelen die de community  
zelf heeft gesteld. Bedrijven en instellingen nemen 
zelf standig maatregelen en werken samen. Bijvoorbeeld 
aan het stimuleren van het gebruik van het ov en de 
fiets en door het opzetten van een elektrisch deel auto-
systeem met gemeenschappelijke oplaadpunten.  
Wat het bmn achter wil laten zijn stevige, zelfstandige 
communities die blijven bestaan tot de lokale mobiliteits-
problematiek is opgelost. 
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Bij het ontwikkelen van een community werken we met een aantal vaste stappen die elk een andere aanpak vergen.
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CPL Breda
Urgentie: Door groei van de stad en ruimtelijke 
ontwikkelingen tot 2030 gaat het autoverkeer 
in Breda de komende jaren alleen maar toe
nemen. De Claudius Prinsenlaan is één van de 
belangrijkste stedelijke routes en ontwikkel
assen van Breda waaraan enkele grote 
 organisaties zijn gevestigd. De groei van het 
autoverkeer is daar technisch niet meer te 
verwerken, waardoor de stad moet uitwijken 
naar alternatieve oplossingen. 
Wensbeeld: Breda zet onder andere in op het 
verbeteren van infrastructuur, een stedelijke 
snelfietsroute, een stadsbrede gedrags
campagne en een gerichte communityaanpak 
om het aantal vertraagde ritten drastisch te 
verminderen. 
Aanpak: De ambitie kan alleen worden gereali
seerd als organisaties aan en rond de Claudius 
Prinsenlaan bijdragen. Deze organisaties werken 
sinds medio 2015 in een actieve community 
samen aan concrete maatregelen.

ACH
Urgentie: De Automotive Campus in Helmond 
wordt in de komende jaren verder uitgebreid 
en ontwikkeld waardoor het aantal autoritten 
toeneemt. 
Wensbeeld: De ambitie is om de bereikbaarheid 
van de campus te vergroten door het verbeteren 
en verbreden van de reismogelijkheden die 
passen bij de verschillende doelgroepen.  
De Automotive Campus moet worden gezien 
als een goed bereikbare locatie. Dus ook aan 
de perceptie wordt gewerkt door inzet van 
marketing.
Aanpak: Samen met sitemanagement, de 
vertegenwoordiger van alle bedrijven, instel
lingen en eigenaren op AC Helmond, zoekt de 
community oplossingen in vervoerinnovatie 
die passen bij de uitstraling van de campus.

HTCE
Urgentie: Groeiprognoses van de HTCE zijn 
fors, de komende jaren groeit de campus naar 
zo’n 12.500 medewerkers. De bereikbaarheid 
van HTCE staat onder druk. Maar liefst 60% 
van de medewerkers komt met de auto. 
Parkeerplaatsen lopen vol en in de spits kunnen 
de wegen de drukte bijna niet meer aan. 
Wensbeeld: Samen innoveren speelt op deze 
locatie een belangrijke rol. De betrokkenen en 
de medewerkers slaan de handen ineen om in 
de toekomst slimmer om te gaan met mobiliteit. 
Door meer vervoersmogelijkheden te bieden, 
het aantal autoritten in de spits te verminderen 
en zo bij te dragen aan CO2reductie en 
 verbetering van de gezondheid. 
Aanpak: Een HTCEcommunity die zich inzet om 
op de korte termijn de mogelijkheden om slim 
te werken en te reizen te kunnen uitbreiden en 
ervoor te zorgen dat medewerkers hiervan ook 
gebruik gaan maken. En een smartmobility 
community waarin onder andere TomTom, 
TU/e, Vtron, NXP, Mobility S, sitemanagement, 
BOM en gemeente zich inzetten om een show
case rondom smart mobility op te zetten.  
Dit bevordert de mobiliteit en de economie op 
de HTCE en in de regio Eindhoven.

Eindhoven Centrum Noordoost
Urgentie: Naar verwachting zal zowel het 
aantal studenten als arbeidsplaatsen in 
Eindhoven Centrum Noordoost de komende 
jaren toenemen. ECNo is een gebied waar veel 
verkeersstromen samenkomen. Dit leidt onder 
andere tot hoge parkeerdruk in en rondom  
het gebied. 
Wensbeeld: Eindhoven Centrum Noordoost 
moet een prettigere verblijfsomgeving worden 
en blijven die geen overlast in de omgeving 
veroorzaakt. Het verlagen van de individuele 
automobiliteit en parkeerdruk op TU/e Science 
Park en de omgeving van de JF Kennedylaan 
dragen daaraan bij. 
Aanpak: De community zoekt de samenwerking 
bewust op door het uitrollen van gezamenlijke 
projecten, versterkt door interne projecten in 
de organisaties, het uitoefenen van invloed  
op maatregelen buiten de community en door 
actief kennis te delen met elkaar.

Binnenstad Den Bosch 
Urgentie: In de Bossche binnenstad zorgen 
bewoners en medewerkers en bezoekers van 
winkels, horeca, musea en andere publieks
trekkers voor veel verkeer in de binnenstad. 
Bezoekers van de stad en forenzen zorgen 
voor drukte op de wegen en vertraagde ritten 
omdat zij zich rond spitstijd op de weg bevinden. 
Wensbeeld: Om Den Bosch bereikbaar te 
houden werkt de stad met een Multimodale 
Mobiliteits aanpak. Deze aanpak heeft als doel 
de autoverplaatsingen te verminderen, andere 
vervoers wijzen te stimuleren en het gedrag 
van verkeersdeelnemers te veranderen. 
Aanpak: In de Bossche binnenstad werken 
partijen al in verschillende netwerken  
samen, waaronder bezoekersmanagement  
en  centrum management. We proberen een 
nieuwe  community hier slim op aan te sluiten. 
Deelnemers werken samen aan een goed 
bereikbare en economisch goed functionerende 
binnenstad.

Paleiskwartier Den Bosch
Urgentie: Het Paleiskwartier is zo succesvol 
dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De toeloop 
van nieuwe bewoners, studenten, bezoekers 
en bedrijven betekent volle parkeergarages en 
meer verkeer op de toegangsweg. 
Wensbeeld: Door de individuele automobiliteit 
van werknemers en bezoekers te verminderen 
moet de bereikbaarheid, leefbaarheid en 
duurzaamheid van de wijk verbeteren.  
Dit vertaalden we naar concrete ambities: 
10% reductie van autogebruik (in de spits) 
door gedragsbeïnvloeding; en het streven om 
in 2025 op Paleiskwartier CO2 neutraal te zijn, 
door met name de reductie van uitstoot, op 
weg naar ambities van het Bossche Energie 
Convenant (BEC).
Aanpak: Per oplossingsrichting zijn een 
probleem eigenaar en direct betrokkenen 
 benoemd welke aan de slag zijn gegaan met 
de uitwerking van specifieke maatregelen 
zoals het deelautosysteem Paleiskwartier 
Elektrisch en het delen van parkeerplaatsen.
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