
Bewoners zijn stadsmakers
Resultaten pilot en visie op de toekomst 



Een andere kijk op ruimte  
en mobiliteit

Als we onze woningen inrichten 
zoals onze steden...



Wij willen een leefbare stad



Prototyping in de pilotbuurten
Planetenwijk & Ramplaankwartier



Ramplaankwartier

Planetenwijk

100% EV100% EV

HAARLEM

71 deelnemers

59 deelnemers

1 Laadpaal + parkeervakken

1 Laadpaal + parkeervakken

2 Noodlaadpunten
door bewoners

7 EV’s    
130 deelnemers

4 EV voertuigen

3 EV voertuigen

Prototyping in de pilotbuurten



 Deelmobiliteit = Altijd mobiliteit

 Quasi collectiviteit = Garandeert uitrol

 Inclusiviteit = Warme kring

 Regie = Eigen initiatief en verantwoordelijkheid

Werkende principes



25% trenddaling korte ritten jan-nov 2019 
(tot 5 km), gebruik andere vormen vervoer

   90% deelnemers is bereid tot mede-
eigenaarschap (investeren)

40% deelnemers is bereid 
tot deelname werkgroepen

1.500 uren van bewoners    

potentie 
40%

30% 
(41 auto’s) weg       

60% deelnemers is bereid 
tot ad hoc co-creatie

Resultaten pilot 



Delen in warme kring werkt

 • Operationeel én strategisch
 • Gedrag: warme kring
 • Toekomst: herbestemming vrijkomende ruimte 



HAARLEM

CO2
CO2

CO2

Vrijgekomen ruimte op straat 510 m2

Netto zijn er 34 auto’s uit het straatbeeld verdwenen 
= 34 parkeerplekken  

Besparing 
CO2 in gram = 20.168.460

 

Besparing 
fijnstof in gram = 4.654

Besparing 
stikstofoxiden in gram = 15.514

100% EV

100% EV

100% EV
100% EV

Maatschappelijke waarde pilot



Elektrisch autodeelsysteem: betaalbaar, op de wijk gericht  
en kostendekkend

Proof-of-Concept: we kunnen autobezit terugdringen  
(mits deelmobiliteit is gegarandeerd)

Visie ontwikkeld hoe initiatief kan bijdragen aan  
leefbaarheid en doelstellingen stad

Beweging gestart die de wil bij bewoners opent om bij te dragen  
aan de leefbare stad, en die open staat voor nieuwe democratie 

Conclusie pilot



    

Hoe maken we dit groot(s)!

 • Bottum up
 • Sturing en ontwikkeling in de community
 • Combinatie van betaald en vrijwillig werk
 • Garantie op mobiliteit



Ramplaankwartier

Planetenwijk

HAARLEM

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

1.414 deelauto’s
4.646 auto’s uit het straatbeeld 

16.968 deelgenoten
Vrijwilligers in fte 568

11 voetbalvelden bespaarde parkeervakken
10% reductie van totale emissie door auto’s in de stad

2030

aantal deelgenoten en gebruikers

aantal auto's uit het straatbeeld
aantal deelauto's

aantal vrijwilligers in fte

aantal voetbalvelden bespaarde parkeervakken
% reductie van totale emissie door auto's in de stad

Kansen voor de stad



Hoe organiseren we dit? 

• Missie staat centraal 
• Gedeelde verantwoordelijkheid
• Gedeelde zeggenschap
• Gedeeld eigenaarschap  



Automaatje

Verbinder

(Be)stuurteam

Coöperatieve software

Deelgenoot en Autodeler
100% EV

100% EV

100% EV

Bouwstenen coöperatie



Roadmap 2020



Wat hebben we nodig?
Financiering: 600.000 euro

Laadpalen

Samen committeren aan  
een visie voor de stad 

Stimuleringsbeleid  
duurzame deelmobiliteit

HAARLEM

100% EV

100% EV100% EV



Doet u mee?

E-mail: carsharing@izoof.com



Bedankt!

De eerste stappen (kilometers)
zijn gezet door onze

autodelers!


