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Woord vooraf 

Men voorspelt dat tegen 2050 70% van de wereldbevolking in steden zal wonen. De gevolgen hiervan 

op het milieu, huisvesting, economie, transport evenals het welzijn van burgers roepen veel vragen 

op. Een problematiek dat elk land aanbelangt, waaronder ook Frankrijk. Franse steden, met daaronder 

de meest belangrijke, Parijs en Lyon, besloten om deze problemen om te zetten naar kansen. Dit door 

het uitwerken van strategieën en het ontwikkelen van projecten om de stad ‘smarter’ te maken, en de 

levenskwaliteit van de bewoners en de maatschappij in het algemeen te verbeteren, met de nadruk 

op een meer inclusieve participatie van de bevolking. De strategieën zijn gebaseerd op vier pijlers: 

nieuwe mobiliteit, digitale diensten, energie en innovatieklimaat (Grand Lyon, sd).  

 

Het doel van het hiernavolgend onderzoek is te achterhalen hoe Smart Mobility vandaag in Frankrijk 

evolueert, en welke steden hierbij een belangrijke rol spelen.  

 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, werden er twee verschillende 

benaderingen gehanteerd, met enerzijds deskresearch en anderzijds veldonderzoek.  

 

In de deskresearch wordt een theoretisch kader geschetst rond het concept van Smart City, Smart 

Mobility en Sustainable Mobility, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen sustainable 

(duurzaam) en smart en waarbij er een oplijsting wordt gemaakt van de verschillende componenten 

binnen een Smart City (Smart Grids, Smart Living, etc.). 

 

In hoofdstuk 4 worden verschillende indexen geanalyseerd die, of een overzicht geven van de meest 

duurzame mobiliteitssteden in Frankrijk, of een ranking aangeven met een overzicht van de 

belangrijkste steden in de wereld, actief in (duurzame) smart mobiliteit. Op basis van de resultaten van 

de indexen, wordt duidelijk, dat wat de Franse steden betreft, Parijs het verst staat, maar dat Lyon snel 

evolueert en vaak als belangrijkste Smart City van Frankrijk wordt aangehaald. Dit omwille van de vele 

projecten die worden opgestart. Om de andere belangrijke Franse steden in kaart te brengen, werd 

een infographic opgesteld, die een overzicht geeft van de huidige 24 Franse Smart Cities met de 6 

koplopers. Binnen deze ranking staat Lyon op de eerste plaats.  

 

Volgens de stelling dat niet elke Smart City een Smart Mobility stad is, baseerden wij ons op een studie 

die de top 10 meest aantrekkelijke steden op vlak van mobiliteit analyseert met criteria die uiteindelijk 

de 4 meest relevante Smart Mobility steden naar voor schuiven, met name: Lyon, Parijs, Bordeaux en 

Lille.  

 

Lyon startte in het verleden vele Smart Mobility projecten rond elektrische oplaadstations en het delen 

van realtime verkeersinformatie, en spitst zich vandaag de dag toe op de uitbreiding van hun 

zelfservicefietsendienst, de regulering van het stijgend aandeel ‘zachte’ mobiliteit in het straatbeeld 

(elektrische twee- en driewielers, bv. steppen, scooters, …), carpooldiensten evenals autonome 

shuttles (elektrische minibussen zonder chauffeur) die kunnen worden ingezet als pendeldiensten. 

In de toekomst zal Lyon zich toespitsen op het gebruik van waterstof. De regio Auvergne-Rhône-Alpes 

wil dé waterstofregio van Frankrijk worden, door het plaatsen van waterstofstations voor elektrische 
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voertuigen (auto’s, fietsen, brommers, …) en door zich officieel kandidaat te stellen voor het uitvoeren 

van experimenten met waterstoftreinen. 

 

Parijs hield zich in het verleden vooral bezig met de opstart van verschillende elektrische 

carpooldiensten en de hervorming van hun vervoersinfrastructuur. Net zoals in Lyon spelen 

de elektrische tweewielers en de zelfservicefietsendienst een belangrijke rol. Tegenwoordig is de stad 

Parijs een terrein voor innovatieve experimenten: zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met 

draagvleugeltaxi’s (watertaxi’s) op de Seine. In de toekomst zal de stad haar openbaar 

vervoersnetwerk verder uitbreiden (volledig autonome metro’s, uitbreiding metrolijnen, …).  

 

Uber Air (taxivervoer in de lucht) weerhield Frankrijk (Parijs), samen met 4 andere landen, als mogelijke 

toekomstige lanceringstad van dit type vervoer. Dit in het kader van de Olympische Spelen 2024 in 

Frankrijk. 

 

Lille en Bordeaux houden zich grotendeels bezig met hun smart vervoerswijzen 

(zelfservicefietsendienst, carpooling, enz), maar hebben daarnaast niet veel grote projecten gepland. 

 

De Smart Cities focusten zich in het verleden op smart technologie (ICT) en de verbinding van 

infrastructuren. Toch zie je dat er nu een nieuwe evolutie plaatsvindt binnen vele van deze steden. 

Deze evolutie wordt de Smart City 2.0 genoemd, waarbij de betrokkenheid van overheidsdiensten, 

burgers en bedrijven een almaar belangrijker aspect wordt. Deze evolutie beoogt drie doelstellingen: 

een betere levenskwaliteit voor inwoners en bezoekers garanderen, het economische 

concurrentievermogen optimaliseren en milieubewust focussen op duurzaamheid. Onderbouwd door 

sensorinfrastructuren die in het verleden werden opgebouwd, zullen de steden van morgen vooral 

gestuurd worden door de inwoners, bezoekers en bedrijven, waarbij de overheid hun participatie zal 

mogelijk maken.  

 

Tot slot werd er als onderdeel van de marktstudie kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij 

3 personen werden geïnterviewd die allen een niet onbelangrijke rol spelen binnen organisaties en/of 

overheidsdiensten en die door hun functie bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie van Smart 

Mobility projecten in Frankrijk.  

 

 

 

Bernadette Barcet-Vleminckx 

FIT-kantoor Lyon 
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 BEGRIPPENLIJST 

ADEME  =  het Franse Agentschap voor Milieu en Energiemanagement of ‘Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie’ is een overheidsinstelling met een industrieel en commercieel karakter, 

onder voogdij van de ministeries van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en Energie en Hoger Onderwijs 

en Wetenschappelijk Onderzoek. Haar missie: helpen bij het uitvoeren van het overheidsbeleid over 

milieu en energie. (GEO, 2014) 

 

AMI  =  ‘appel à manifestation d’intérêt’ of (AAP) ‘appel à projets’, is een mechanisme opgezet door 

een financierder (meestal een overheid) voor het toekennen van een subsidie. De financierder kadert 

het probleem, en er wordt een oproep gedaan naar projecten. Potentiële kandidaten die zich 

inschrijven worden uitgenodigd om hun project voor te stellen. Van deze projecten worden er enkele 

geselecteerd, gefinancierd en gerealiseerd. (Guyane, sd) 

 

Autodelen  =  is een systeem waarbij een wagenpark wordt aangeboden aan gebruikers die zich 

hebben ingeschreven via een abonnement of een contract voor korte of incidentele reizen (Futura 

Planète, sd). 

 

Carpoolen  =  is het delen van een voertuig met anderen voor incidentele (verplaatsingen) of reguliere 

(woon-werk) reizen (Encyclo.nl, sd). 

 

Disruptieve technologie = verwijst naar elke verbeterde of geheel nieuwe technologie die 

een bestaande technologie vervangt of overbodig maakt (Technopedia, sd). 

 

Draagvleugelboot (hydrofoil) = is een snelle boot met één of meerdere draagvleugels onder 

het vaartuig. De draagvleugels kunnen zowel vast als verstelbaar zijn. Bij het toenemen van 

de vaarsnelheid zullen de vleugels het schip omhoogduwen totdat de romp boven het water uitkomt 

en het schip in zijn geheel op de vleugels rust. Hierdoor neemt de scheepsweerstand af en neemt 

de snelheid verder toe (Encyclo.nl, sd). 

 

First-en last-mile = is de afstand die een reiziger aflegt van zijn of haar woonplaats tot aan 

de dichtstbijzijnde opstaphalte voor het openbaar vervoer (first-mile) en de afstand die wordt afgelegd 

van de openbaar vervoerhalte tot aan de uiteindelijke bestemming (last-mile) (Welzen, 2014). 

 

Internet der dingen  =  Internet of Things (IoT) refereert naar een situatie dat door personen bediende 

computers in de minderheid zullen zijn op het internet. Volgens deze visie zal de meerderheid van 

de internetgebruikers bestaan uit semi-intelligente apparaten. Door elektronica, 

internetconnectiviteit en andere vormen van hardware (bv. slimme sensoren), zijn alledaagse 

voorwerpen verbonden met het internet en kunnen ze gegevens met elkaar uitwisselen, waardoor ze 

op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen of op afstand kunnen worden gemonitord of 

gecontroleerd (Floerkemeier & Mattern) (Tado°, sd). 

 

Metropool  =  Volgens het artikel L5217-1 van de Algemene Code van lagere overheden (‘collectivités 

territoriales‘) (Gouvernement.fr, 2017) is een ‘métropole’ in Frankrijk “een openbare dienst van 
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intergemeentelijke samenwerking (EPCI) die bestaat uit verschillende gemeenten, aan elkaar grenzend 

en zonder enclave, die zich verenigen binnen een ruimte van solidariteit om projecten rond 

economische, ecologische, educatieve, culturele en sociale ontwikkeling binnen hun werkgebied op te 

stellen en op die wijze hun concurrentievermogen en cohesie te verbeteren”. (Article L5217-1, 2015). 

 

Open Data = de verzamelnaam voor gegevens die voor iedereen vrij toegankelijk zijn via internet. Open 

Data stimuleert de economie en de maatschappij doordat iedereen nieuwe toepassingen kan 

ontwikkelen en bestaande toepassingen kan verbeteren door het toevoegen van nieuwe 

functionaliteiten of het verrijken van bestaande gegevens. In het geval van open overheidsdata draagt 

het daarnaast bij aan de behoefte van de burger voor een transparantere overheid. (Van Hees, 2015) 

 

R&D (Research & Development) = Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). Dit is het combineren van 

systematische activiteiten waarbij gevorderd onderzoek wordt verricht met als doel het verwerven van 

nieuwe kennis of het realiseren van ontdekkingen. (Business Dictionary, 2016) 

 

Zachte mobiliteit = Verplaatsingen te voet, met de fiets of elke andere niet-gemotoriseerde 

vervoerswijze, waarbij de nadruk gelegd wordt op het comfort en de veiligheid van de ‘zwakke’ 

weggebruikers (Encyclo.nl, sd). 
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 BELANGRIJKE DEFINITIES 

Hieronder worden de verschillende definities verklaard die essentieel zijn om onderzoek te voeren 

naar Smart Cities: 

2.1 SMART CITY 

Naarmate het begrip Smart City alsmaar bekender wordt, bestaan er alsmaar meer definities om 

dit begrip te verklaren (afhankelijk op welk aspect wordt gefocust). In deze marktstudie werd er 

besloten om de definitie te gebruiken die in vorige marktstudies door FIT Lyon werd aangehaald, 

aangezien deze marktstudie op voorgaande studies verder bouwt. 

“Een Smart City is een stad waar men gebruik maakt van ICT-toepassingen, goede planningen en 

nieuwe technologieën door middel van publieke en private samenwerking om een duurzame en 

aangename omgeving te creëren voor de inwoners op verschillende beleidsgebieden.” (Flanders 

Investment and Trade Lyon, 2017) 

Het concept Smart City maakt gebruik van het internet der dingen en informatie-en 

communicatietechnologie (ICT) om een stad te besturen en te beheren. 

2.2 SMART MOBILITY 

Ook bij dit begrip wordt er gebruik gemaakt van een definitie uit vorige marktstudies, opgesteld door 

FIT Lyon. 

‘Smart Mobility is het gebruik maken van technologieën om de mobiliteitssituatie van de gebruiker te 

verbeteren en te zorgen voor een vlotte, multimodale en duurzame mobiliteit met nadruk op 

bereikbaarheid en betrouwbaarheid’. (Flanders Investment and Trade Lyon, 2017) 

2.3 SUSTAINABLE MOBILITY 

Duurzame mobiliteit is een belangrijke term binnen Smart Mobility, met veel gelijkaardige aspecten. 

Smart Mobility kan een bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit. Aan de hand van smart 

informatiesystemen kunnen reizigers worden aangemoedigd om voor schonere manieren van 

transport te kiezen. En door de toepassing van smart voertuigtechnologieën kan er zuiniger worden 

gereden (Rijkswaterstraat, sd). 

 

Het begrip duurzame mobiliteit is een samenvoeging van de woorden mobiliteit en ‘sustainable’ of 

duurzame ontwikkeling: “Sustainable development is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan 

de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te 

voorzien in het gedrang te brengen.” (Brundtland, 1987) 

 

Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke hulpbronnen en hun beschikbaarheid voor landen en 

individuen, wordt er gekeken naar de ‘tripple bottom line’: menselijk (sociaal), ecologisch en 

economisch kapitaal, oftewel people, planet en profit (Petersen & de Vries, 2009) (Hoen, Nijland, & 

Geilenkirchen, 2014). 
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Aangezien er nog geen algemene aanvaarde definitie van Sustainable Mobility bestaat, werd er gebruik 

gemaakt van de definitie uit een rapport van de Radboud Universiteit van Nijmegen over duurzame 

mobiliteit: “Duurzame mobiliteit is het slim organiseren van mobiliteit, zodat economische en 

persoonlijke bereikbaarheid, levenskwaliteit, gelijkheid en veiligheid gegarandeerd is, waarbij de 

natuur, de leefomgeving en het milieu worden verbeterd of minimaal in stand wordt gehouden.” 

(Opstals, 2011) 

 BELEIDSGEBIEDEN BINNEN SMART CITIES 

Naast het begrijpen van het begrip Smart City, is het van belang om te weten wat een intelligente stad 

‘smart’ maakt. Het Smart City-concept omvat verschillende belangrijke onderdelen die elk als 

een “stukje van de puzzel” kunnen beschouwd worden.  

 

Dit hoofdstuk bespreekt 6 belangrijke componenten die in het algemeen deel uit maken van een Smart 

City: Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living en Smart 

Governance. (M. Sanchez, persoonlijke communicatie 20 mei 2019). Hierbij wordt er gebruik gemaakt 

van de definities van de zes thema’s uit de voorgaande Smart City markstudie van FIT. De meer 

gedetailleerde weergave van de factoren die een rol spelen binnen elke dimensie is te vinden in 

bijlage 1. 

3.1 SMART ECONOMY 

“Smart Economy is een economie waarin entrepreneurship, innovativiteit, productiviteit en 

internationalisering troef zijn. Deze economie speelt in op de nieuwe opportuniteiten die de Smart City 

met zich meebrengt.” (Flanders Investment and Trade Lyon, 2017) 

In een Smart City zijn creatieve ondernemers en innovatie de motoren van economische groei. In een 

steeds veranderend economisch landschap zal R&D zorgen dat de stad blijft vooruitgaan 

(smartcities.vlaanderen, sd). 

3.2 SMART MOBILITY 

Dit begrip werd hiervoor reeds toegelicht. 

3.3 SMART ENVIRONMENT 

Een belangrijk onderdeel van de Smart City is Smart Environment. Dit betekent de integratie van groen 

in het stedelijk landschap, alsook het gebruiken van duurzame energiebronnen en het tegengaan van 

vervuiling in de stad. 

 

“Een Smart Environment is een omgeving die ervoor zorgt dat de belasting en vervuiling van de natuur 

zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Hierbij maakt men gebruik van duurzame technologieën of 

probeert men mens en natuur terug in harmonie te brengen.” 
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De rol van Smart Environment is om een omgeving te creëren waarin mens en natuur naadloos zij aan 

zij kunnen leven. De tot nog toe dominante rol van de mens in de vervuiling moet teruggeschroefd 

worden. Hierbij is het ook belangrijk dat men bij het heraanleggen van stedelijke gebieden rekening 

houdt met het opnieuw implementeren van natuurlijke elementen in de stedelijke omgeving (Flanders 

Investment and Trade Lyon, 2017). 

3.4 SMART PEOPLE 

Een Smart City kan niet functioneren zonder inwoners die bereid zijn zich aan te passen aan de nieuwe 

toepassingen. Deze mensen worden ‘Smart People’ genoemd.  

 

“Smart People zijn inwoners van een stad die een open en sociale houding aannemen, die actief 

deelnemen aan het stadsleven en die creatief zijn. Verder is deze groep inwoners ook bereid om zelf 

innovatieve voorstellen te doen of om innovaties uit te proberen.” 

 

Men kan een stad volledig voorzien van diensten en innovaties (technologieën, groenzones, …) maar 

als de inwoners hun mindset niet kunnen of wensen aan te passen zijn deze veranderingen nutteloos. 

Het Smart City concept staat of valt met het al dan niet aanvaarden en het in gebruik nemen van 

de innovaties door de inwoners (Kaplan, 2016) (Flanders Investment and Trade Lyon, 2017). 

3.5 SMART LIVING 

Wanneer men de term Smart Living in een stedelijke context implementeert wordt dit gelinkt aan 

de toegang tot en de beschikbaarheid van kwalitatieve diensten (Rosciab & Lazaroiu, 2012).  

 

“Smart Living is de levenskwaliteit in een stad. Deze kan gemeten worden aan de hand van 

de beschikbare faciliteiten, het welzijnsgevoel maar ook sociale factoren. In het kader van Smart Living 

wordt deze kwaliteit verbeterd door innovatieve technologische toepassingen.” 

 

Smart Living staat gelijk aan het gebruik van de nieuwste technologieën om de diensten tot bij 

de inwoners te brengen. Smart Living is de omgeving van de inwoners die wordt verbeterd. Dit kan zijn 

op basis van de kwaliteit van de aangeboden publieke diensten, maar ook op basis van bijvoorbeeld 

het veiligheidsgevoel (European Commission, 2016) (Flanders Investment and Trade Lyon, 2017). 

3.6 SMART GOVERNANCE 

Smart Governance of ‘slim bestuur’ heeft betrekking op de manier waarop een stad wordt gerund door 

de overheidsorganen en welke ‘slimme’ diensten worden aangeboden door de stad. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat overheidsorganen mogelijkheden bieden om 

bottom-up initiatieven te ontwikkelen. Dit kan men mogelijk maken door platformen op te richten 

waar burgers zelf een inbreng kunnen leveren (bijvoorbeeld ‘living labs’). 

 

Verder is ook hier de rol van de technologische innovatie een belangrijk element. De overheid kan haar 

diensten digitaliseren om zo een betere service te bieden aan haar inwoners. Een belangrijke 
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opmerking hierbij is echter wel dat men moet oppassen dat men hierin niet overdrijft en de menselijke 

factor in acht blijft nemen. (Flanders Investment and Trade Lyon, 2017) 

 MEETINSTRUMENTEN VAN DUURZAME EN 

STEDELIJKE MOBILITEIT 

Zowel voor de lokale bevolking als voor toeristen 

vormen de transport- en mobiliteitsinfrastructuur 

fundamentele onderdelen van elke stad. Efficiënte 

stedelijke mobiliteit zorgt voor de doorstroming van 

mensen in een stad: “het biedt een basis voor 

economische groei en verbindt de actieve 

bevolking, ideeën en industrieën.” (ARCADIS, 2017).  

 

Een snel stijgende urbanisatie zorgt voor meer en 

meer druk bij stedelijke diensten om te kunnen 

voldoen aan de huidige uitdagingen die mobiliteit met zich meebrengt. Doordat beleidsmakers de 

verantwoordelijkheid dragen die huidige behoeftes in te vullen (zonder toekomstige behoeftes in 

gevaar te brengen), zijn hun acties cruciaal voor het modelleren van de steden van de toekomst 

(ARCADIS, 2017).  

 

Ook al heeft elke stad haar eigen mobiliteitssysteem dat aangepast is aan haar omgeving, zijn er 

manieren om de mobiliteitssystemen van steden met elkaar te vergelijken. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op de verschillende bestaande indexen om een stad of Metropool op vlak van mobiliteit te 

meten of te beoordelen. Aangezien er veel indexen voorhanden zijn, werd dit beperkt tot de drie meest 

gebruikte.  

4.1 THE 2019 DELOITTE CITY MOBILITY INDEX 

The Deloitte City Mobility Index (DCMI) is een systeem dat jaarlijks beoordeeld hoe goed steden 

technologische ontwikkeling en disruptieve technologie gebruiken om hun problematiek met 

vernieuwende oplossingen aan te pakken  (Deloitte, 2018). Het toont een overzicht van het complete 

mobiliteitssysteem van een stad en geeft een voorstelling van hoe de mobiliteit zich in de toekomst in 

stedelijke gebieden kan ontwikkelen.  

 

De index bevat drie thema’s (Dixon, Pankratz, Irshad, & Bornstein, 2019): 

• prestatie en veerkracht (performance & resilience); 

• visie en leiderschap (vision & leadership); 

• service en inclusie (service & inclusion). 

 

Elk thema heeft vijf metrieken, die elk een score krijgen van één tot vijf, rekening houdend met 

de verschillende parameters binnen elke metriek. Deze algemene score resulteert in de totale 

parameterscores per metriek (een overzicht van de gebruikte parameters en metrieken is te vinden in 

Figuur 1: Benodigde ruimte wanneer hetzelfde aantal mensen 

zich verplaatsen met de bus, fiets en auto - elke foto toont 

dezelfde hoeveelheid mensen (We Ride Australia.) 
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bijlage 2). In totaal werden er meer dan vijftig steden geanalyseerd (waarvan een groot deel 

hoofdsteden zijn).  

 

Voor Frankrijk werd er alleen een analyse gemaakt van de stad Parijs: 

Parijs heeft een geïntegreerd, doch stedelijk openbaar vervoersysteem. De historische en culturele 

achtergrond van Parijs zorgt ervoor dat de stad de neiging heeft om infrastructuurprojecten voorzichtig 

te benaderen. Het investeert sterk in de uitbreiding van het huidige netwerk naar voorstedelijke regio's 

voor evenementen die in de toekomst zullen plaatsvinden, zoals de Olympische Spelen in 2024. 

De stad heeft succesvol de bestaande vervoerswijzen uitgebreid. Met de oprichting van een nieuw 

grootstedelijk agentschap, is de stad gebrand om op een innovatieve manier zijn 

mobiliteitsuitdagingen aan te gaan. Het is een leider in het benutten van gedeelde mobiliteitsdiensten 

en zet zich sterk in om EV1's te gebruiken om vervuilingsproblemen aan te pakken. De stad heeft grote 

EV-aankoopstimulansen en streeft naar koolstofvrije bussen in 2020. (Deloitte, 2019) 

4.2 PANORAMA MOBILITÉ DURABLE 2018 

Luchtvervuiling is de derde belangrijkste doodsoorzaak in Frankrijk. Rond dit probleem heeft 

de organisatie Greenpeace een panorama opgesteld, genaamd “Mobilité Durable” (Greenpeace, 

2018), om Franse burgemeesters aan te zetten iets te doen aan de situatie. Het panorama is 

een overzicht waarbij de genomen acties rond de vermindering van autoverkeer in de twaalf grootste 

Franse steden werden geëvalueerd. Het panorama brengt de analyses samen van Greenpeace, met 

steun van de Climate Action Network, en twintig lokale verenigingen die fietsen en het gebruik van 

openbaar vervoer promoten.  

 

De tabel geeft elke stad sterren (op 5 van laag naar hoog) per categorie. Beperking van vervuilende 

auto’s, versterking van het aanbod van openbaar vervoer, opzetten van een fietsexpressnetwerk en 

stimulatie van gedragsverandering, zijn de vier categorieën die werden opgesteld en gebruikt op basis 

van elementen, verzameld bij de lokale verenigingen. Deze vier categorieën kunnen worden 

samengebracht tot twee grote criteria, met name: het beperken van vervuilende auto’s en 

het aanmoedigen van mensen om hun auto in te ruilen voor het openbaar vervoer of de fiets. 

In figuur 2 ziet men de verkorte tabel, waarbij er werd gekozen om de grootsteden te vermelden die 

later in dit onderzoek zullen worden besproken. De kleuren van de zonnetjes tonen hoe goed elke stad 

bezig is: rood (1 op 5) is niet goed, geel (2 op 5 & 3 op 5) betekent dat deze stad hiermee bezig is, maar 

nog niet genoeg initiatief heeft genomen en groen (4 op 5 & 5 op 5) toont dat de stad hier goed op 

scoort. 

 

                                                           
1 Electric vehicle of elektrisch voertuig 
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De resultaten van de studie tonen dat sommige steden goed scoren op één van de twee criteria, maar 

ze niet goed scoren op beide tegelijkertijd. Bovenaan de ranglijst staan de steden Straatsburg, Parijs 

en Nantes. De Franse hoofdstad onderscheidt zich door zijn beleid om de meest vervuilende 

voertuigen te beperken. Ook heeft het tot doel, in het kader van het klimaatplan tegen 2024, een stad 

te worden zonder dieselvoertuigen en tegen 2030, een stad te worden zonder benzinevoertuigen. 

De steden Lille, Lyon en Bordeaux bevinden zich in de fase van engagement, maar hebben volgens 

de index nog geen concrete acties ondernomen (Novethic, 2018). De drie genoemde steden “moeten 

dringend vooruitgang boeken met betrekking tot de beperking van het gebruik van vervuilende auto’s 

en de ontwikkeling van alternatieven.” (Greenpeace, 2018).  

 

Ter verduidelijking wordt er vermeld dat deze index geen indicatie geeft van de opstart van nieuwe 

mobiliteitsprojecten. Dit kan een reden zijn waarom Lyon in deze index een lagere score behaalt. 

4.3 THE SUSTAINABLE CITIES MOBILITY INDEX 

The Sustainable Cities Mobility Index (ARCADIS, 2017) indiceert de maatregelen rond duurzame 

stedelijke mobiliteit, inclusief de ecologische, sociale en economische gezondheid van een stad. 

De drie pijlers van duurzame stedelijke mobiliteit zijn de ‘tripple bottom line’, of beter bekend als 

de drie P’s: Planet, People en Profit. Het onderzoek werd uitgevoerd door het CEBR2 in opdracht van 

Arcadis3 en heeft als doel de prestatie van steden binnen deze drie gebieden te meten.  

 

In totaal werden honderd steden in de wereld beoordeeld met behulp van 23 indicatoren binnen die 

drie pijlers. Deze indicatoren zijn gerangschikt in dalende volgorde van belang (zie bijlage 3). Voor elke 

pijler krijgt de stad een score op honderd, daarna wordt het gemiddelde genomen van de scores van 

de drie indexen tezamen, wat resulteert in een totale algemene score. De verschillende algemene 

scores worden dan gerangschikt om te zien wat de topsteden zijn. Het is relevant om weten dat, indien 

een stad een hoge score behaalt, dit betekent dat deze voor alle drie de indexen een hoge score 

behaald heeft.  

                                                           
2 Centre for Economic and Business Research 
3 ARCADIS is een advies- en ingenieursonderneming die zich over de hele wereld bezighoudt met infrastructuur, 

gebouwde omgeving, water en milieu. (ARCADIS, sd) 

Figuur 2: Verkorte tabel Panorama Mobilité Durable 2018 

(Greenpeace, 2018) 
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Figuur 3 geeft de top 10 ranking van 2017 weer. Die bevat veel Europese steden, met Parijs op de 

derde plaats. Parijs eindigt bij elke pijler in de top 20 (8ste in sub index ‘People’, 18de in ‘Planet’, en 5de 

in ‘Profit’). De reden waarom Parijs zo hoog gerangschikt staat heeft te maken met het langlopende 

beleid dat openbaar vervoer promoot. Daarnaast heeft Parijs in een korte periode veel initiatief 

genomen om veel van hun infrastructuur te hervormen. Lyon staat in de top 20 op de 15de plaats, en 

komt met deze ranking voor megasteden zoals Montreal, New York en Berlijn (ARCADIS, 2017) (INVEST 

IN ONLYLYON, 2017).  

 

Uit de resultaten van de verschillende indexen kan er worden geconcludeerd dat Parijs en Lyon 

de twee steden zijn die het meeste initiatief nemen op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit. 

Beide zijn zo ver geëvolueerd ten opzichte van ander Franse steden, dat ze als enige twee Franse 

steden in de top 20 van duurzaamste mobiliteitssteden ter wereld staan. Ook al staat Lyon niet in 

de top 10, toch wordt er voorspeld dat Lyon in de toekomst binnen de rangschikking verder zal stijgen 

(Le Parisien; , MACIF;, 2018). 
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Figuur 3: Rangschikking top duurzame stedelijke mobiliteit top 10 (ARCADIS, 

2017) 
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 SITUERING 

5.1 SMART CITY STEDEN VAN FRANKRIJK 

 

 
Figuur 4: Zelfgemaakte infographic van de 24 Smart Cities van Frankrijk 
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5.2 GEREALISEERDE SMART CITY PROJECTEN VAN DE TOP 6 FRANSE 

SMART CITIES 

 

Figuur 5: Tabel Gerealiseerde Smart City projecten van de top 6 Smart Cities (JDN, 2019). 

 

  

1. Lyon 

- autonome shuttles ; 

- intelligent écoquartier Confluence;  

- fablab; 

- open data;  

- openbaar Wifi-hotspotnetwerk;  

- self-data experimenten; 

- 3D-modellen. 

2. Nantes 

- participatief platform;  

- open data;  

- openbaar Wifi-hotspotnetwerk 

- intelligente openbare verlichting. 

3. Montpellier 

- open data; 

- smart grids; 

- predictief onderhoud.  

4. Issy-les-Moulineaux 

- crowdsourcing; 

- smart grids; 

- connected parking;  

- mobiel betalen; 

- open data portaal. 

5. Lille 

- open data;  

- digitaal portaal;  

- smart grids; 

- openbaar Wifi-hotspotnetwerk. 

6. Dijon 

- intelligente openbare verlichting; 

- connected verkeerslichten; 

- intelligent parkeren. 
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5.3 METROPOLEN 

In totaal bestaat Frankrijk uit 21 ‘métropoles’. Het kan nuttig zijn om mee te geven dat er met een 

Franse metropool niet hetzelfde bedoeld wordt als met het Nederlandse woord metropool. In Frankrijk 

bestaan er verschillende vormen die regionaal zijn, maar die worden benoemd onder de term 

metropool (Article L5217-1, 2015) (Gouvernement.fr, 2017): Om duidelijk te maken dat het over de 

Franse betekenis van een metropool gaat, zal metropool van een Franse stad met een hoofdletter 

worden geschreven. 

 

Soorten Franse metropolen Hoeveelheid 

steden 

Steden 

Metropolen van het gemene recht 

(‘métropoles en droit commun’) 

19 Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 

Dijon, Grenoble, Lille, Metz, 

Montpellier, Toulon, Nancy, Nantes, 

Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Saint-

Étienne, Strasbourg, Toulouse en 

Tours 

Metropolen met een bijzondere status 

(‘métropoles à statut particulier’) 

2 Marseille en Parijs 

Eén lagere overheid met een bijzondere 

status met de bevoegdheden van een 

metropool en een departement 

(‘collectivité territoriale à statut 

particulier dotée des compétences d’une 

métropole et d’un département’) 

1 Lyon 

 SMART MOBILITY STEDEN 

6.1 TOP 10 MEEST AANTREKKELIJKE STEDEN OP VLAK VAN 

MOBILITEIT 

Begin 2019 werden de resultaten van de studie “Villes françaises et mobilités“ van 75 Franse steden 

met meer dan 65 duizend inwoners gepubliceerd door ‘Les Clés de la mobilité’. In de publicatie werd 

er een ranking opgesteld van de aantrekkelijkste steden voor de mobiliteit van burgers en bedrijven in 

2019, waarbij er meer dan tachtig pijlers werden geëvalueerd (Lamoureux, 2019).  

In deze ranking werd er rekening gehouden met de vijf ‘indicatoren van mobiliteit’ (Les Clés de la 

mobilité, 2019):  

• de verscheidenheid aan mobiliteitsoplossingen die beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven; 

• informatie verzamelen over verplaatsingen en hun impact; 

• de meest aantrekkelijke compromis tussen de kwaliteit van vervoer en bereikbaarheid en 

tarieven; 

• de meest gevarieerde experimenten rond nieuwe mobiliteit (zonnewegen, autonome 

voertuigen, etc.) en de ecologische ambities.  
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Om te weten in welke mate de belangrijkste Franse steden op vlak van mobiliteit initiatieven hebben 

genomen, wordt hieronder de top 10 van de belangrijkste steden in deze ranking (van hoog naar laag) 

opgesomd (Moreau, 2019). 

1. Lyon  

2. Parijs  

3. Rouen  

4. Bordeaux  

5. Bourges  

6. Saint-Denis  

7. Lille  

8. Vitry-sur-

Seine  

9. Caen  

10. Marseille

 

Die top 10 wordt gebruikt in dit onderzoek, bespreekt de steden die op vlak van de vijf indicatoren van 

mobiliteit, inclusief smart mobiliteit, het beste hebben gepresteerd in 2019. Dit betekent dat er zich in 

deze listing enkele steden bevinden die niet behoren tot de top 24 Smart City steden of specifiek onder 

de noemer vallen van ‘Smart Mobility’ steden. Aangezien de marktstudie ‘smart mobiliteitsprojecten 

binnen Smart City steden’ bespreekt, zullen deze niet worden besproken. De niet besproken steden 

zijn: Bourges, Saint-Denis, Vitry-sur-Seine, Caen en Marseille. Toch wordt er een uitzondering gemaakt 

voor de niet Smart City stad Rouen, aangezien deze stad haar eigen Metropool heeft en initiatieven 

neemt rond elektrische en waterstofvoertuigen. Ook al is Marseille een aantrekkelijke Smart City stad 

op vlak van een gevarieerd vervoersaanbod, toch zal het niet worden besproken omdat het momenteel 

niet genoeg initiatieven neemt op vlak van smart of duurzame mobiliteit.  

6.2 KLASSIEKE VERVOERSWIJZEN PER STAD 

 

Figuur 6: Tabel klassieke vervoerswijzen per stad 

 

  

                                                           
4 Schuin gebouwde kabelspoorweg tegen een berghelling (WikiWoordenboek, 2018) 

 

 
TGV-

treinstations 

 
Luchthavens 

 
Metro 

 
Tram 

 
Buslijnen 

Lijnen 

(+ funiculaires4) 
stations 

lijnen  

(+ expresslijnen) 
stations 

1. Lyon 3 2 4 (+ 2) 44 5 (+1) 81 >130 

2. Parijs 4 3 16 302 9 (+1) 195 1450 

3. Rouen 1 1 - - 2 31 39 

4. Bordeaux 1 1 - - 3 118 78 

5. Lille 2 1 2 60 2 35 >60 
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 LYON (REGIO AUVERGNE-RHONE-ALPES) 

Dezer dagen doet Metropool Grand Lyon veel inspanningen om 

haar mobiliteit te optimaliseren. Door de vele projecten op vlak van 

mobiliteit (in samenwerking met zowel private partners als 

publieke instellingen) is ze erin geslaagd zich te onderscheiden van 

de andere steden. De Metropool heeft een van de beste 

multimodale vervoersnetwerken in Frankrijk, dat versterkt wordt door zijn huidige en toekomstige 

projecten (INVEST IN ONLYLYON, 2017).  

7.1 METROPOOL GRAND LYON 

De Metropool Grand Lyon werd op 1 januari 2015 opgericht door 

de Franse overheid samen met negen andere Metropolen. 

Het bestaat uit 59 gemeentes, 1,3 miljoen inwoners en 

een totaal van 538 km² (Grand Lyon, sd). De Metropool heeft als 

bevoegdheden: jeugd en familie, energie en milieu, solidariteit, huisvesting, mobiliteit, 

watervoorziening en sanitaire voorzieningen, properheid, urbanisatieprojecten, werkgelegenheid en 

economische ontwikkeling, kennis en cultuur, evenals aantrekkelijkheid en uitstraling van de stad 

(Communautés urbaines et métropoles de France, sd). Het volgende onderdeel geeft een overzicht 

van de huidige vervoerswijzen in Lyon. 

7.2 SMART VERVOERSWIJZEN 

Naast de meer klassiekere vervoerswijzen die in figuur 6 worden vermeld, bestaan er nog andere 

opties om zich in Lyon te verplaatsen: 

Vélo’v 

Zelfservice fietsen 

Vélo’v is een VLS 5  fietsdeelsysteem binnen de Metropool Grand 

Lyon. Het systeem wordt uitgebaat door de private onderneming 

JCDecaux en is sinds mei 2005 in gebruik. Het systeem Vélo’v 

(Cyclocity) ontstond uit de nood van steden om hun stedelijke 

mobiliteit te verbeteren en loopt momenteel in meer dan 57 steden 

over de hele wereld (bv. Villo! In Brussel, Vélib in Parijs, etc.) 

(JCDecaux, sd). In totaal zijn er 4.000 fietsen en 349 stations in Lyon 

(Lyonmag, 2015). 

De nieuwe technologie van zelfservice ‘free-floating’ fietsen (‘vélos flotants’) zorgde voor een opkomst 

en stijgend aandeel van de concurrentie (bv. INDIGO Weel, Gobee.bike, Mobike en Ofo) die 

de fietskleuren van het straatbeeld sinds kort veranderden. ‘Free-floating’ fietsen hebben een GPS-

                                                           
5 VLS of Vélos en libre service of deelfiets is een leenfiets die gratis, of tegen geringe kosten, kan worden gebruikt (Wikipedia, 

2019). 

Figuur 7: Logo stad Lyon 

Figuur 8: Logo Metropool Grand Lyon 

Figuur 9: Vélo'v fietsen (Mourlevat, 2018) 
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tracksysteem, waardoor een fiets kan worden gelokaliseerd en achtergelaten. De fiets wordt 

ontgrendeld en betaald met een applicatie, wat een fietsstation overbodig maakt (Lasserre, 2019).  

(Elektrische) twee-en driewielers 

Met hetzelfde principe bieden Lime, Bird, Spin of VOI, zelfservice 

steppen aan in de verscheidene Franse steden (Lasserre, 2019). 

Ook zijn er daarnaast nog de “fietstaxi’s”. Dit zijn elektrische 

driewielers die worden gebruikt als vervoersysteem in de stad 

(spelers op deze markt zijn bv. Happymoov & Yokler). 

Ter illustratie staan er in bijlage 4 enkele voorbeelden van de 

vernoemde vervoerswijzen. 

Door de problematiek gelinkt aan het snelgroeiende aanbod van de elektrische tweewielers in het 

straatbeeld en de parkeerproblemen op straat (parkeren op voetpaden), zal er een stengere regulering 

komen. Het Franse ministerie van Transport werkt momenteel aan een nieuwe ‘voertuigcategorie’ 

waar de verkeerswetten zullen worden aangepast aan modern geëlektriseerd vervoer. Aanbieders 

zullen voortaan een jaarlijkse bijdrage per step moeten betalen van circa 50 euro, met als doel 

het aangeboden aantal te beperken. Voor elektrische scooters zoals het Parijse CityScoot 

(zie hoofdstuk Parijs p.29 voor meer uitleg) is dit rond de 60 euro. De kosten zullen oplopen indien 

de onderneming meer dan vijfhonderd voertuigen op straat heeft (Vermaas, 2019).  

Daarnaast zullen er nieuwe vaste standplaatsen komen waar gebruikers hun steppen kunnen 

achterlaten. Dit soort maatregelen zullen genomen worden in Lyon, Parijs en Marseille. Nantes, 

Bordeaux en Toulouse hebben tot voor kort de steppen helemaal verboden, met als reden het 

vandalistische gebruik van de tweewielers tijdens demonstraties (Vermaas, 2019). 

Autopartage 

Autopartage of autodelen heeft twee belangrijke spelers in Lyon: 

Bluely en Citiz LPA.  

Bluely is een selfservice autodeeldienst die enkel elektrische auto’s 

telt. De auto’s werd in oktober 2013 in het verkeer gebracht door 

Metropool Grand Lyon en wordt uitgebaat door de private 

onderneming ‘Groupe Bolloré’. In totaal zijn er 300 auto’s en 

100 stations beschikbaar. Bluely is ervan overtuigd dat: “Elektrisch 

autodelen het dagelijks leven verbeterd van de inwoners van 

Metropolen zoals le Grand Lyon.” (Bluely, sd). 

Citiz LPA of voorheen Autolib is een zelfservice autodeelplatform, aangeboden door de Metropool 

Grand Lyon. De onderneming werd opgericht in 2003 via de organisatie “La voiture Autrement”. 

Het wordt sinds 2008 uitgebaat door het publiek-privaat bedrijf LPA, waardoor de burgers van Grand 

Lyon een auto kunnen gebruiken zonder er één te moeten bezitten. De autodeeldienst beschikt over 

106 voertuigen en 41 stations in de Metropool (Citiz LPA, sd).  

Covoiturage  

Covoiturage of carpoolen is een term die al een tijd meegaat in het delen van autoritten. In deze markt 

zijn er veel spelers, maar één van de bekendste in de Franse steden is het bedrijf BlaBlaCar. 

Figuur 11: Bluely auto in Lyon (Bluely) 

Figuur 10: Lime S step (Lime S) 
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BlaBlacar is een private onderneming met een online carpool marktplaats voor carpoolen. Chauffeurs 

bieden via de website of app ritten aan die ze plannen te maken en vragen daar een bepaalde prijs 

voor. Diegene die mee willen rijden melden zich aan als passagier en delen de kost van de reis. 

Het systeem dient vooral de langere ritten tussen verschillende nationale en internationale steden 

(Bruzz, 2016). Het platform heeft 70 miljoen gebruikers en is beschikbaar in twintig (grotendeels 

Europese) landen (Vleugels, 2019). 

 

Naast de verschillende carpoolbedrijven lanceerde Metropool Grand Lyon het project ‘Covoiturage- 

Grand Lyon. Het project werd gefinancierd door de Metropool Grand Lyon, SYTRAL, ADEME en de regio 

Rhône-Alpes, en omvat het samenbrengen van werknemers uit verschillende industriezones in 

le Grand Lyon om via een tool een mogelijke aanbieder te vinden om te carpoolen (M. Guillet- Grand 

Lyon, 2015) (Environnement magazine.fr, 2019) (Grand Lyon, 2016). 

Watertaxi Vaporetto 

De Vaporetto is een watertaxi die in dienst werd genomen vanaf 

2012 op de Saône rivier. De reis duurt ongeveer veertig minuten 

en vier haltes worden bediend: halte Confluence (Quai Antoine 

Riboud), halte Bellecour (Quai des Célestins), halte Saint Paul 

(Quai de Bondy) en halte Vaise (Quai Arloing).  

De shuttle is uitgerust met een hybride motor (elektrisch en 

diesel), wat voor een brandstofbesparing van 40% zorgt 

(ONLYLYON, 2019). Naast de bestaande watertaxi experimenteert 

Lyon met ‘draagvleugeltaxiboten’ (hydrofoil taxis boats) (zie 

project Seabubbles p.30). 

7.3 SMART MOBILITEITSPROJECTEN 

Projecten in testfase, opstartfase of momenteel lopend 

Autonome shuttles (NAVLY & MIA) 

NAVLY is een nationaal experiment dat in juli 2016 werd 

goedgekeurd door het ministerie van Ecologie, Duurzame 

Ontwikkeling en Energie. Het project is een samenwerking tussen 

Metropool Grand Lyon, Keolis & NAVYA en experimenteerde vanaf 

de herfst van 2016 met de allereerste autonome elektrische 

pendeldienst (zonder bestuurder) in het 2de arrondissement van 

Lyon (Confluence).  

 

In dat jaar heeft NAVLY meer dan 22.000 passagiers binnen het district vervoerd. De lijn telt 5 haltes 

en ongeveer vijftien mensen kunnen in de minibus. Ook al zijn de NAVYA-shuttles autonoom, toch is 

er een technicus aan boord om de passagiers te ontvangen en in geval er storingen in het systeem 

zouden opduiken (On the Rhône, sd). Het project wordt gefinancierd door het Europese Avenue-

project.  

 

Figuur 12: Vaporetto op de Saône (Confluence, 

2019) 

Figuur 13: Navly in Lyon (Salomé, 2018) 
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De experimenteringsfase van het project had drie doelstellingen voor ogen (Polette, 2019): 

• het afwachten van de reactie van het publiek over een autonoom voertuig zonder bestuurder, 

maar met een begeleider aan boord; 

• het testen van de duurzaamheid van de service en de betrouwbaarheid op lange termijn; 

• het voeden van onze mening over de mobiliteit van morgen. 

 

In de zomer van 2019 zou NAVLY overgaan naar een tweede stap binnen het project: een dienst 

lanceren voor het traject tussen de tramhalte Decines Grand Large en het voetbalstadium Parc OL 

(Sigot, 2019). 

Sinds kort rijdt er een nieuwe autonome shuttle in Meyzieu, een voorstad van Lyon. De MIA of 

“Mobilité Intelligente & Autonome’ shuttle zal gedurende twee jaar in die stad worden getest. 

In tegenstelling tot NAVLY, zal MIA niet op privéwegen getest worden, maar op openbare wegen met 

rotondes en verkeerslichten. Voor het voertuig officieel de weg op mocht, werden er eerst een maand 

lang testen uitgevoerd (LyonMag, 2019). Het voertuig zal een traject rijden tussen de eindhalte van 

tramlijn T3 in Meyzieu en ‘la zone d'activité des Gaulnes’. Het project wordt gefinancierd door lokale 

bedrijven (Boudet, 2018). 

Innomob 

Innomob is een project georganiseerd door de Metropool Grand Lyon, dat loopt van 2017 tot 2019. 

Men test een innovatieve carpooldienst tussen Lyon en Bourgoin-Jallieu. Het doel van het project is 

het bespoedigen van het carpoolen van woon-werkverkeer door een vlottere verkeersstroom en 

het autoverkeer van de snelweg A43 tijdens de spits te doen verminderen. Innomob is een deel van 

het Europese project ‘Lane’. Dit is een real time dienst, waarbij er stations werden geplaatst om 

bestuurders te informeren over carpoolverzoeken op de weg (route). 

Smarter Together 

Het Smarter Together project heeft tot doel het identificeren, ontwikkelen en implementeren van 

smart oplossingen en deze te repliceren op het gebied van energie, vervoer, informatie- en 

communicatietechnologie. Dit door een systematische aanpak en samenwerking tussen lokale 

overheden en economische actoren.  

 

Daarom zullen zes buurten in zes verschillende Europese steden experimenteren met innovatieve 

smart city-componenten, waaronder co-creatieprocessen en hoge kwaliteitsrenovatie maatregelen. 

Doelstelling: nieuwe manieren ontdekken om toegevoegde waarde te creëren voor stedelijke 

samenlevingen. De steden die weerhouden werden zijn: Lyon, München, Wenen, Santiago 

de Compostella, Sofia en Venetië. De eerste drie vermelde steden zijn de ‘lighthouse cities’: zij zullen 

de belangrijkste demonstratieprojecten in specifieke stadsdelen uitvoeren, de resultaten beheren en 

oplossingen op hoog niveau opschalen. De laatste drie steden zijn ‘the follower cities’: zij zullen 

de belangrijkste bevindingen van ‘lighthouse cities’ toepassen in de doelgebieden en ze 

implementeren in verschillende stedelijke en institutionele omgevingen. Het project focust op vier 

pijlers: Data Management platformen & smart services, elektrisch hernieuwbare energiebronnen, 

http://www.economie.grandlyon.com/projets-europeens/lane-innomob-programme-pour-laide-au-co-voiturage-57.html
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holistische 6  renovatieprojecten en e-mobiliteitsprojecten. (Smarter Together, sd). Voor de pijler  

e-mobiliteit focust Smarter Together zich op twee grote projecten: 

• de evolutie van een voorgaand project rond elektrische voertuigen van het autodeelsysteem 

“Sunmoov”: Bluely en CNR oplaadstations (zie projecten Sunmoov p.27 en Bluely p.23); 

• het nieuwe “Navly” experiment (zie project Navly p.24). 

 

Deze projecten zijn gelinkt aan de Smart City strategie van de Metropool zijn en het “zero carbon” 

actieplan van de regio (SMARTER TOGETHER, 2017). 

Optimod’Lyon 

Voor het project Optimod’Lyon werden vier, reeds vroeger uitgeteste experimenten, samengebracht: 

verkeersvoorspellingen, vlotter goederentransport, minder vervuilend goederentransport en 

multimodale GPS. Hieruit ontstond in 2012 de Optimod’Lyon app.  

 

Deze app met een GPS-systeem waarbij een route in real time kan worden berekend, naargelang 

de gewenste openbare vervoerswijzen (tram, trein, …) en verkeerssituatie. Het systeem van de app, 

aangedreven door twintig miljoen gegevens per dag, biedt informatie aan in real time en kan 

verkeersvoorspellingen geven tot een uur in de toekomst (Grand Lyon, 2012).  

 

Het project eindigde in 2015, maar werd terug opgestart met een tweede fase voor de tijdsperiode 

2016 tot 2020. Het doel van het project is om bestaande oplossingen te bundelen die de stad kunnen 

verbeteren via wegennetwerken, openbaar vervoer, TER, maar ook Vélo'v, autodelen, carpoolen ... en 

zo het leven van de gebruiker makkelijker te maken (Mondial du Bâtiment, 2016). 

Toekomstprojecten 

Waterstoftreinen 

In 2018 stelde de regio Auvergne-Rhône-Alpes (die al voorloopt 

op het gebied van waterstof) zich kandidaat om in zijn gebied te 

experimenteren met waterstoftreinen. In het verleden 

probeerde de regio de eerste waterstof(trein)regio te worden, 

maar hier was de regio Nedersaksen in Duitsland hen voor, die 

deze technologie sinds september 2018 gebruikt. Met het 

huidige “Zéro Émission Valley” (ZEV7 ) plan streeft Auvergne-

Rhône-Alpes ernaar zich te profileren als de eerste 

waterstofregio in Frankrijk. De regio zal zich richten op een 

gedeelte van de lijn die Lyon met Clermont-Ferrand (via Roanne) verbindt en niet geëlektrificeerd is 

(130 km). Dit is daardoor één van de meest diesel-verbruikende lijnen van Frankrijk. Naast 

de waterstoftreinen is de regio van plan om tegen augustus 2019 waterstofstations voor elektrische 

voertuigen in de steden Clermont-Ferrand en Chambéry op te zetten. Binnen drie jaar volgen andere 

steden uit de regio, waaronder Lyon (Renaud, 2019). 

                                                           
6 Alomvattend, het geheel 
7 Zéro Émission Valley plan heeft als doel duizend voertuigen en twintig waterstofstations in te zetten (McPhy, 

sd). 

Figuur 14: Waterstoftrein in Duitse deelstaat 

Nedersaksen (Frampe, 2018) 
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Afgeronde projecten 

Opticities 

Opticities was een Europees project dat liep van 2013 tot 2016 in zes Europese steden: Birmingham 

(Verenigd Koninkrijk), Göteborg (Zweden), Lyon (Frankrijk), Madrid (Spanje), Turijn (Italië) en Wroclaw 

(Polen). Het idee van het project was om de regulering van het verkeer in de stad te optimaliseren, 

verschillende vervoerwijzen te coördineren (bv. metro, bus, tram, etc.) en real time informatie van 

deze vervoerswijzen aan te bieden (VEDECOM, sd). Met de samenwerking tussen de verschillende 

steden, wil Opticities bijdragen aan de vooruitgang van ‘de stad van morgen’ op het vlak van digitale 

economie en mobiliteit. De precieze doelstellingen worden overgenomen uit de vorige marktstudie, 

aangezien deze onveranderd zijn gebleven (Opticities, 2013): 

• een optimale multimodale oplossing voor vervoer waarbij niet enkel openbaar vervoer maar 

ook privéwagens in acht worden genomen; 

• een contractueel kader vormen rond het gebruik van openbare data en dataverzameling; 

• een Europese kruisbestuiving van mobiliteitsprojecten en uitwisseling van gegevens mogelijk 

maken; 

• de toezichtscapaciteit en de managementefficiëntie van operatoren verbeteren; 

• het ontwikkelen, testen en evalueren van uiterst innovatieve multimodale informatie en 

transport managementdiensten (hierbij focust het project op drie verschillende doelgroepen, 

namelijk transport managers, reizigers en goedervervoerders); 

• toegang tot mobiliteitsdiensten verbeteren door een consistent en uiterst betrouwbare dienst 

te ontwikkelen. 

 

De belangrijkste resultaten van het project omvatten (Opticities, 2016): 

• ontwikkeling van een open ITS8-architectuur en -systeem; 

• een multimodaal datamodel voor stedelijke mobiliteitsgegevens;  

• nieuwe voorstellen voor ITS-normen;  

• multimodale routeplanners op hoog niveau; 

• unieke interface waarmee multimodale apps kunnen worden verbonden en gesynchroniseerd 

met autonavigatiesystemen.  

 

De OPTICITIES-partners ontwikkelden ook innovatieve diensten voor één uur-verkeersvoorspellingen, 

real time carpooling, wegenwerkenbeheer en informatiesystemen, prioriteitstelling van openbaar 

vervoer en stedelijke vracht navigators. 

Citylog & FREILOT 

Op Europees niveau zijn er twee projecten die werden uitgetest: Citylog en FREILOT (Urban Freight 

Energy Efficiency Pilot). Beide projecten hadden tot doel technieken en technologieën uit te testen om 

goederenvervoer ecologischer te maken in de stad. 

 

                                                           
8  Intelligente Transportsystemen = inzetten van informatie- en communicatietechnologieën om transport 

slimmer, efficiënter en minder belastend voor het milieu te maken (Campbell, 2017) 
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Citylog was een partnerproject waaraan Grand Lyon deelnam (samen met TNT Express, Iveco, Groupe 

Volvo, Berlijn (Duitsland), Regio Piemonte (Italië), Navteo, PTV, Mizar, TNO, Fraunhofer, Icoor, Ertico, 

ReLab, Interface Transport en LNC), met als doel de efficiëntie van goederen- en 

pakkettenleveringsdiensten te verbeteren aan de hand van technologieën en innovatieve systemen. 

Het project had een looptijd van twee jaar (van 2010 tot 2012) (Grand Lyon, sd). De samenwerking 

tussen Grand Lyon & de stad Lyon met drie andere steden (Bilbao (Spanje), Krakau (Polen) en Helmond 

(Nederland), legde FREILOT vooral de focus op het rijgedrag: defensief rijden, snelheid verlagen, 

voorrang verlenen aan verkeerslichten, etc. met als doel de uitstoot van voertuigen te doen dalen. 

Het project liep over drie jaar (van 2009 tot 2012) (Grand Lyon, 2011) 

 

De resultaten van CityLog waren positief. Door het oog van een logistieke operator zijn 

de revolutionaire oplossingen en technologieën van het CITYLOG-project essentieel voor een grotere 

energie-efficiëntie en de betere kwaliteit voor hun diensten. Voor de burger betekent dit minder files 

op de weg, efficiëntere bezorgdiensten en een gezondere stedelijke omgeving (Commission 

Européenne, 2013). 

 

De resultaten van het project FREILOT konden niet worden teruggevonden. 

Onlymoov’ 

Onlymoov’ is een project dat werd opgestart door de Metropool Grand Lyon. Het doel van het project 

was het leveren van real time verkeersinformatie waarbij er rekening werd gehouden met files, 

werkzaamheden en evenementen. Om deze informatie te verzamelen en te verspreiden, maakte 

(Onlymoov', sd) gebruik van: 

• 270 mobiele camera’s (met zoomfunctie); 

• 1.500 verbonden kruispunten; 

• 1.100 meetstations; 

• 46 dynamische berichtgevingsborden. 

 

Sinds 2014 integreerde Onlymoov’ zich in het Optimod’Lyon project (zie Optimod’Lyon), waardoor dit 

project nieuwe functies toevoegde zoals een real time routeplanner (Grand Lyon, 2013). 

Onlymoov’ is nu nog altijd actief en kan nog altijd worden geraadpleegd. 

Sunmoov’ 

Sunmoov’ werd gelanceerd in 2013 en was een project in het kader van Lyon Smart Community, 

waarbij er dertig elektrische voertuigen als autodeeldienst doorheen het gebied ‘Confluence’ werden 

ingezet. De voertuigen bevatten zonnepanelen en werden opgeladen door enkele zogenaamde 

‘supercharge stations’. Deze soort oplaadstations doen er dertig minuten over om een auto op te 

laden, in plaats van de gebruikelijke acht uur. Het project eindigde in de lente van 2015, en bereikte 

meer dan tweeduizend verplaatsingen in La Confluence (Grand Lyon, 2013). In de beëindiging van 

Sunmoov’ speelden verschillende factoren mee. Zo werden er alleen stations in het gebied van 

de Confluence in Lyon opgezet en moesten de auto’s verplicht terug worden gebracht naar 

het vertrekpunt. Naast deze redenen moest de service ook concurreren tegen andere grote 

autodeeldiensten zoals bijvoorbeeld Bluely en Citiz LPA. 
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Move in Pure 

Move in Pure was een initiatief van de regio Rhône-Alpes waarbij er gefocust werd op eigenaars van 

elektrische auto’s die hun voertuig wensten te herladen met 100% hernieuwbare energie. Voor de 

levering van elektriciteit werkte Move in Pure samen met CNR (CNR, sd), die oplaadstations aanbood 

voor elektrische auto’s. Voor het Move in Pure aanbod sloot CNR partnerships af met verschillende 

spelers op de elektrische mobiliteitsmarkt. Enkele voorbeelden van partners waren BMW, Renault, 

Nissan, het autodeelsysteem van Groupe Bolloré Bluely in Metropool Grand Lyon en BlueCub in 

Bordeaux. De oplaadstations zijn nog altijd actief. 

 PARIJS (REGIO ÎLE-DE-FRANCE)  

Naast het feit dat de stad geliefd wordt voor zijn verleden en geschiedenis, is 

Parijs vandaag de dag een stad die geassocieerd wordt met een duurzame 

toekomst. Deze stelling is niet alleen gelinkt aan het deelfietsprogramma Vélib, 

een goed onderhouden metrosysteem en een reeks van vooruitziende 

burgemeesters, maar ook aan de vele initiatieven en projecten die Parijs voert 

samen met verschillende partners. Dit maakt de stad niet alleen een plek voor 

romantici en revolutionairen, maar ook voor de dromers en doeners (Jacobson 

& Manoochehri, 2017). 

8.1 METROPOOL GRAND PARIS 

De Metropool van Parijs werd door de Franse overheid opgericht op 1 januari 

2016 samen met de Metropool Aix-Marseille Provence (Gouvernement.fr, 

2017). In totaal telt de Metropool Parijs 131 gemeentes, circa 7,2 miljoen 

inwoners op 814 km² (Métropole du Grand Paris, sd). De bevoegdheden van 

de Metropool omvatten: ruimtelijke ordening, economische, sociale en 

culturele ontwikkeling, lokaal huisvestingbeleid, de bescherming en exploitatie 

van het milieu en het leefomgevingsbeleid, en het beheer van het watermilieu 

en de preventie van overstromingen (Métropole du Grand Paris, sd). 

8.2 SMART VERVOERSWIJZEN 

VéliB 

Vélib is een deelfietssysteem dat dezelfde maker heeft als Vélo’v 

in Lyon. Het concept werd jaren in Parijs geëxploiteerd door 

JCDecaux, die het Cycocity systeem in verschillende steden in 

Frankrijk bezit. In 2017 verloor de onderneming de concessie, met 

als gevolg dat het bedrijf Smovengo het beheer overnam. 

Tegenwoordig telt Vélib’ twintigduizend fietsen, 1.100 stations en 

circa driehonderdduizend abonnees per jaar. De fietsen zijn 

voorzien van een V-Box, wat een elektrisch apparaatje is dat aangesloten kan worden met een 

smartphone. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is om de juiste route te volgen. Daarnaast maakt 

Figuur 15: Logo stad Parijs 

Figuur 16: Logo Metropool 

Parijs 

Figuur 17: Vélib' (Reuters, 2018) 
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Vélib’ ook gebruik van een app waar real time informatie op te vinden is, zoals de beschikbaarheid van 

het aantal fietsen en waar het meest dichtstbijzijnde station is (zie Vélo’v voor meer informatie) (Vélib', 

2018). 

CityScoot  

CityScoot is een systeem waarbij 1.500 elektrische scooters 

worden aangeboden in Parijs. Hierbij is er ook een app 

beschikbaar waarop te zien is op welke locaties er scooters 

beschikbaar zijn. Via deze app kan een scooter worden 

gereserveerd maar de brommer moet wel binnen de 10 minuten 

gerecupereerd worden. Men betaalt per minuut. Elke scooter is 

ook voorzien van een helm (CityScoot, sd).  

 

Autopartage & Covoiturage 

Het gedeelte autodelen en carpoolen in Parijs komen, wat het gedeelte carpoolen betreft, grotendeels 

overeen met de werking van carpoolbedrijven in Lyon (zie hoofdstuk Lyon p.23 voor meer uitleg). 

In Parijs was het autodelen met het bedrijf Autolib een equivalent van Bluely Autolib’ in Lyon alvorens 

Autolib in Parijs werd opgedoekt (zie afgeronde projecten p.32 voor meer informatie). 

8.3 SMART MOBILITEITSPROJECTEN 

Projecten in testfase, opstartfase of momenteel lopend 

Draagvleugeltaxi’s (Seabubbles)  

Verkeersopstopping en luchtvervuiling zijn wereldwijde 

problemen waar metropolen en grote steden mee te kampen 

hebben. In 2050 zullen er drie miljard auto’s op de wegen zijn, 

wat voor grote files zal zorgen. Rond dit probleem kwamen Alain 

Thebault en Anders Bringdal met een oplossing: een zwevende 

boot over het water, genaamd Seabubbles. Het bedrijf 

(Seabubbles, sd) gelooft dat de toekomst van mobiliteit zich op 

het water bevindt. Zij hopen en wensen dat inwoners zich overal 

ter wereld via waterwegen zouden kunnen verplaatsen met 

dezelfde snelheid van een auto, voor de prijs van een gemiddelde taxi, zonder dat het milieu of 

de stedelijke infrastructuur wordt aangetast.  

 

De elektrische watertaxi’s ‘zweven’ vijftig centimeter boven het water, door een systeem van 

draagvleugels onder het vaartuig (Martin, 2019). Bij toename van de vaarsnelheid, tillen 

de draagvleugels de boot omhoog totdat het boven de waterlijn uitstijgt, waardoor het vaartuig geheel 

op de vleugels rust. Als gevolg daarvan kan het vaartuig een hogere snelheid halen door 

de verminderde weerstand van het water onder de boot (ANW, sd). Volgens een artikel uit Le Parisien 

(Bontinck, 2019), gaf de staat onlangs haar principeakkoord aan Seabubbles om de watertaxi dit jaar 

weerom te testen op de Seine in Parijs. Maar of de draagvleugeltaxi al dan niet een officiële 

Figuur 19: Seabubbles watertaxi op de Seine 

(Seabubbles) 

Figuur 18: CityScoot in Parijs (DR, CityScoot in 

Parijs, 2018) 
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toestemming krijgt voor 2020, zal afhangen van het feit of een grote verandering in de wet- en 

regelgeving zal worden voorzien. 

So Mobility 

So Mobility is een initiatief dat de ambitie heeft om verplaatsingen in Parijs te vergemakkelijken door 

middel van digitale ontwikkeling. Cisco, la Caisse des Dépôts, Bouygues Immobilier, ENGIE, Transdev, 

Colas en la ville d’Issy-les-Moulineaux willen, dankzij ‘open innovation’, zoeken naar concrete en 

duurzame oplossingen om verplaatsingen in de stad te optimaliseren. Er zijn vier domeinen waar ze 

willen aan werken (So Mobility, sd):  

• Reageren op het verkeer: men zou de verkeerslichten ‘smarter’ willen maken in die zin dat 

deze zich aanpassen aan de verkeerssituatie. Dit zou 15 à 20% van de wachttijd kunnen 

verminderen; 

• Het vereenvoudigen van het zoeken naar een parkeerplaats: men wil ervoor zorgen 20% van 

de bestuurders te kunnen helpen bij hun zoektocht naar een parkeerplaats. Dit door 

parkeerplaatsen te connecteren (technologie) waardoor de bestuurder kan uitvissen waar er 

een plaatsje vrij is; 

• Nieuwe transportmethodes: men is al lang aan het experimenteren met nieuwe 

transportmethodes. Zo zijn ze ook bezig met het testen van zelfrijdende voertuigen; 

• Open data: men wil graag een applicatie ontwikkelen die per gebruiker kan gepersonaliseerd 

worden. Hiermee zou de gebruiker zijn voorkeuren van vervoersmethode kunnen aangeven 

evenals de gewenste route waarbij de app dan de beste route zou uitstippelen al naargelang 

de huidige verkeerssituatie. 

Grand Paris Express 

Momenteel werkt de stad Parijs aan het Grand Paris Express-project. Dit project heeft tot doel 

het openbaar vervoer in Parijs te verbeteren en uit te breiden. Dit houdt in (Grand Paris Express, sd): 

• vier extra bus- en metrolijnen (M15,16,17,18); 

• verlenging van bestaande lijn 11 en 14;  

• 200 km nieuwe spoorweglijnen; 

• 68 nieuwe geconnecteerde stations; 

• twee miljoen gebruikers per dag; 

• een trein elke 2 tot 3 minuten; 

• 100% automatisch metrosysteem; 

• 90% van de lijnen zal ondergronds zijn. 

 

De extra bus-en metrolijnen zullen buurten in ontwikkelingsfase, de drie luchthavens van Parijs en 

bedrijfsdistricten verbinden en zullen een service bieden voor 165.000 bedrijven. Met dit project wil 

men de inwoners van Parijs stimuleren om openbaar vervoer te gebruiken.  

 

Tegen 2050 zal de Grand Paris Express 27.6 miljoen ton CO² uitstoot besparen. Als het project volledig 

in werking zal zijn, zal het €100 miljard bijdragen aan het BBP9 en zullen er 115.000 nieuwe jobs 

gecreëerd worden. Het project zal ook zeker een voordeel zijn tijdens de Olympische Spelen in 2024. 

                                                           
9 Bruto Binnenlands Product 

Figuur 20: Affiche #GrandParisExpress (Grand Paris Express, 

2017) 
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Tussen 2020 en 2030 zal er 140 km² terrein rond de Grand Paris Express stations omgebouwd worden 

tot nieuwe districten. Er zullen tussen 250.000 en 400.000 huizen worden gebouwd rond de 68 

stations. De Grand Paris Express zal de meest digitaal geavanceerde metroservice ter wereld worden 

door de datacenters, Wi-Fi en mobiele netwerken die het geheel met elkaar zullen verbinden (Grand 

Paris Express, sd). 

Sun-E  

Het Franse bedrijf Rool’in werd opgericht in 2013 door twee ondernemers 

die belangstelling hadden voor mobiliteit in (voor)stedelijke gebieden 

(Rool'in, sd). Zo kwam het bedrijf op het idee elektrische fietsen te 

ontwikkelen, waarbij de batterij aan de hand van zonne-energie van 

stroom kan worden voorzien. 

 

Het fietsprototype, genaamd Sun-E, is één van de eerste elektrische 

‘zonnefietsen’ ter wereld. In het verleden werden er al modellen van 

zonnefietsen uitgevonden, maar deze bevatten bredere zonnepanelen die 

meestal op het niveau van het bagagerek werden geplaatst, wat voor 

moeilijkheden zorgde bij circulatie in stedelijk gebied. In het model van de 

Sun-E fiets, bevat de frame en de spaken aan het voorwiel fotovoltaïsche 

panelen (zonnepanelen) die in staat zijn elektriciteit aan de motor te 

leveren (Wasserman, 2019).  

 

De fietsen worden momenteel getest in Montrouge en Issy-les-Moulineaux, om zo mogelijk in 2020 in 

handel te worden gebracht. Het doel van Sun-E is om totaal autonoom te functioneren, (daarmee 

wordt bedoeld dat er geen stopcontact nodig is om de batterij op te laden) (Wasserman, 2019). 

Toekomstprojecten 

Vliegende taxi’s (Uber Elevate) 

Uit een artikel van RTLFutur (Kaelblen & Zafimehy, 2018), 

waarbij er een interview werd afgenomen met Eric Allison, 

de verantwoordelijke van Uber Elevate, blijkt dat Uber 

druk bezig is met het ontwikkelen van lucht ride-sharing. 

In 2023 is Uber van plan de mogelijkheid van 

een betaalbare gedeelde vlucht aan te bieden. Uber werkt 

samen met federale en lokale overheden om 

een luchtaanbod te ontwikkelen dat veilig, stil en 

milieubewust is en dat het bereik van bestaande transportmogelijkheden vergroot. Voor dit project 

heeft het bedrijf leiders bijeengeroepen binnen industrieën en overheden (voertuigdesigners, 

fabrikanten, investeerders, exploitanten, infrastructuuraanbieders, beleidsmakers en regelgevers) om 

de toekomst van de stedelijke luchtvaart uit te bouwen en deze vanaf 2020 testen in steden uit te 

testen (Uber Elevate, sd).  

 

De eerste lancering, ‘Uber Air’, zou een commerciële vlucht zijn binnen de twee eerste 

lanceringssteden: Los Angeles en Dallas (Verenigde Staten). De derde lanceringstad is nog niet 

Figuur 22: Uber Air shuttle (Uber Elevate, 2018) 

Figuur 21: Twee oprichters van 

Rool'in met de elektrische 

zonnefietsen (Rool'in) 
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gekozen, maar Frankrijk staat als finalist en (Uber Elevate, sd) als potentiële lanceringsmarkt op de 

kandidatenlijst, naast Australië, Brazilië, India en Japan. Nog volgens het artikel zou Parijs een 

potentiële kandidaat zijn voor het uitvoeren van experimenten met air shuttles van zes tot acht 

passagiers, mogelijk tussen Issy-les-Moulineaux en de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle tijdens de 

Olympische Spelen van 2024. Door de 100% elektrische motorisering van de vliegende taxi’s, kan 

vervuiling worden beperkt (Delmiran, 2019). 

Afgeronde projecten 

Autolib’ 

Autolib’ was een initiatief om het verkeer in de stad duurzamer te maken en voor sommigen ook 

aangenamer. De organisatie bood 100% elektrische wagens aan, verspreid over heel de stad. 

Via een app kon je zien waar er wagens beschikbaar waren. Deze wagens waren 24h/24h en 7/7 

beschikbaar voor de gebruikers. De gebruiker kon een jaarabonnement nemen. In 2018 besloot 

‘Groupe Bolloré’, na zeven jaar, de Autolib’ dienst te beëindigen, dit door gebrek aan winstgevendheid 

van het economische model (Autolib', 2018). 

Utilib 

Naast Velib’ en Autolib’ biedt de organisatie ook Utilib’ aan. Dit zijn net zoals Autolib’ elektrische auto’s 

die gebruikt kunnen worden in Parijs. Het grote verschil is, dat deze geen achterbank hebben en dat 

ze enkel gebruikt kunnen worden door professionelen, verkopers en ambachtslui (Permis à Points, 

2015).  

Touchpad bushokjes 

In Parijs werden nieuwe bushokjes geïnstalleerd die voorzien zijn van 

een touchpad. Op deze touchpad kan zowel een map getoond worden 

van de stad als realtime verkeersinformatie. Zij zijn ook voorzien van 

een USB port om mobiele telefoons op te laden. Deze hokjes 

verbruiken 35% minder energie dan de vorige bushokjes. Bepaalde 

hokjes kregen op het dak zonnepanelen en andere daken werden 

bekleed met planten (JCDecaux, 2016) (CoChange, sd).  

Vianavigo 

Via deze website is het mogelijk om een begin- en eindpunt van verplaatsing in Parijs op te geven. 

De site zal alle mogelijke manieren onderzoeken om het eindpunt te bereiken. Bij elke 

transportmogelijkheid staat de duur van het vervoer en kan men op de kaart zien welke weg moet 

gevolgd worden. Routes via bus, metro, eigen fiets, Vélib’ en eventueel zelfs carpooling worden 

gescreend. Op de site is ook informatie te vinden over eventuele storingen in het verkeer (Vianavigo, 

sd). 

Figuur 23: Touchpad in bushokjes 

(CoChange, 2018) 
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 ROUEN (REGIO NORMANDIË) 

Rouen bevindt zich op de derde plaats in de top van de meest 

aantrekkelijke Franse steden op vlak van mobiliteit. De stad 

onderscheidt zich door één van de weinige Franse steden te zijn 

die al meerdere jaren over oplaadstations voor 

waterstofvoertuigen beschikt (met uitbreidingsplannen voor de toekomst) (Environnement 

magazine.fr, 2019). De Metropool Rouen Normandie heeft een rijke geschiedenis in 

de automobielindustrie en wenst in die zin dan ook actief te blijven bij de uitvoering van experimenten 

voor de ontwikkeling van het voertuig van de toekomst (Matmut, 2017). De verschillende 

mobiliteitsexperimenten worden ontwikkeld onder het principe van MaaS10, waarin Rouen als stad 

pioniert. 

9.1 METROPOOL ROUEN NORMANDIE 

De Metropool Rouen Normandie werd opgericht in en sterkt zich uit over 

een grondgebied van 664 km² met 498.380 inwoners binnen 71 gemeentes en 

is bevoegd voor: openbaar vervoer, solidariteit, economische ontwikkeling, 

stadsbeleid, toerisme, ruimtelijke ordening, water, milieu, afval, 

werkgelegenheid, saneringsbeleid, sport- en culturele leven en hulpmiddelen 

voor kleinere gemeentes (Métropole Rouen Normandie, sd). 

De Metropool is van plan om in de toekomst te starten met “Normandy 

Mobility for all’, waarvoor ze in 2018 de MOBILITY-award kregen. Met dit plan 

rond zachte mobiliteit, wil de Metropool het gebruik van de auto op 

het grondgebied Rouan Normandië alsook op stedelijke schaal verminderen. 

Er zal een actieplan worden opgemaakt op verschillende niveaus van het grondgebied (Latribune.fr, 

2018).  

9.2 SMART VERVOERSWIJZEN 

Cy’clic 

Cy’clic is het zelfservicefietsdeelsysteem van Rouen, uitgebaat door dezelfde onderneming als Vélo’v 

in Lyon: JCDecaux. De fietsen kwamen in dienst in 2007, en het deelsysteem telt momenteel 24 stations 

(meer informatie over het concept kan gevonden worden in het hoofdstuk Lyon p.22 bij Vélo’v) (Cy'clic, 

sd).  

                                                           
10 MaaS of ‘Mobility as a Service’ is een multimodaal smart mobiliteitsdienstaanbod. (Autonome) voertuigen 

worden op aanvraag aangeboden via een smartphone app of geprogrammeerd om bestellingen uit te voeren. 

Figuur 24: Logo stad Rouen 

Figuur 25: Logo Metropool 

Rouen Normandie 
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9.3 SMART MOBILITEITSPROJECTEN 

Projecten in testfase, opstartfase of momenteel lopend 

R.évolution 

R.évolution is een nationaal erkend concept dat werd opgestart door de Metropool Rouen Normandie 

met als aanzet de openbare prijsvraag (AMI) «Territoire d’Innovation de Grande Ambition» (TIGA). In 

deze oproep behoorde de Metropool, samen met 24 andere gebieden, tot de uiteindelijke winnaars. 

Het doel van het project is gelijklopend met de positioneringsstrategie van de Metropool: “een meer 

verbonden, koolstofvrij, multimodaal gebied, waar moderniteit en innovatie een beter leven creëren.” 

(Rouen Normandy Invest, 2019). Binnen dit concept zijn er zes ambities: Smart Mobility, propere 

mobiliteit, leveringen in de stad, ‘kalm’ gebied (‘apaisé’), gepersonaliseerde mobiliteit en Smart City 

(La R.évoluton Métropole Rouen Normandie, sd). Binnen deze ambities zijn er enkele grote projecten, 

die aan de verschillende ambities proberen te voldoen. 

 

❖ Rouen Normandy Autonomous Lab (MaaS) 

De partners van het project Rouen Normandy Autonomous Lab 

lanceerden in 2018 het eerste experiment van een on-demand 

vervoersdienst om autonome elektrische voertuigen te gebruiken 

op openbare wegen in Europa. In het district van ‘Technopôle du 

Madrillet’ in Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), rijden 

vier Renault Zoe elektrische auto’s door de straten. De voertuigen 

hebben geen chauffeur en kunnen real-time worden opgeroepen 

door een app. In de controlekamer kan een toezichthouder het 

voertuig monitoren en indien nodig ingrijpen om het voertuig in snelheid te doen afnemen of te laten 

stoppen. De voertuigen hebben in 2018 driehonderd passagiers vervoerd via drie routes, die een totale 

afstand dekken van tien kilometer (Matmut, 2017). De routes tellen zeventien haltes binnen het 

district en een connectie met het openbaar vervoersysteem van de Metropool.  

 

Naast de vier elektrische auto’s werd er op het einde van 2018 ook geëxperimenteerd met 

een elektrische autonome shuttle (i-Crystal), wat hetzelfde concept is als de shuttles van Navly en MIA 

(zie project Navly in Lyon). Deze shuttle wordt behalve in Rouen ook in Saclay getest, en mogelijk 

worden er in de toekomst ook testen gedaan in Straatsburg (AVERE FRANCE, 2018). Het doel van het 

project is een oplossing te bieden, gelinkt aan de beperkingen van het openbaar vervoer: de ‘first-mile’ 

en ‘last-mile’ aanpak. Het project maakt deel uit van een strategie van de ‘Groupe Renault’ om vanaf 

2022 geautomatiseerde mobiliteitsdiensten op vraag aan te bieden (Transdev, 2018). 

 

❖ Nieuwe functies op de Réseau Astuce app 

In maart van dit jaar lanceerde de Metropool Rouen Normandie en ‘Réseau Astuce’, via hun openbare 

vervoersapp, de nieuwste functies om aan de wensen/eisen van reizigers te voldoen. De app werd op 

ergonomisch vlak en gebruiksvriendelijkheid vernieuwd, en bevat enkele nieuwe toepassingen (Rouen 

Normandy Invest, 2019) (La R.évoluton Métropole Rouen Normandie, sd): 

• vooruitbetaling van tickets: 1u reisticket, boekje van 10 reistickets, en 24u ticket en validatie 

op de app (M-ticket); 

Figuur 26: Renault Zoe elektrische autonome 

auto (Transdev) 
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• maandelijks overzicht van aankopen op de app; 

• interactieve kaart: aangeven van locatie en eindbestemming, met keuze van route; 

• real time dienstregeling: invoeren van een halte of lijn met visualisatie van tijdschema’s; 

• netwerkinfo: op de hoogte blijven van de toestand van het netwerk (verkeersontstopping, 

afwijkingen, ...). 

 

❖ Uitbreiding van wagenpark koolstofvrije voertuigen 

Eind 2018 verving Réseau Astuce (staat in voor het openbaar vervoer in de Metropool Rouen 

Normandie) haar wagenpark van dienstvoertuigen naar 100% elektrische voertuigen. Tegenwoordig is 

de Metropool bezig met de verdere uitbreiding van elektrische en/of voertuigen op waterstof (La 

R.évoluton Métropole Rouen Normandie, sd). De eerste regio met een regionaal waterstofbeleid in 

Frankrijk is Normandië met het project Eas-Hy-Mob, dat werd gelanceerd in 2016. Het omvat 

de realisatie van een netwerk van vijftien kleine stations om 250 voertuigen, die deel uitmaken van 

een vloot, van stroom te voorzien. Alleen het station van Rouen is momenteel in werking en voedt 

een tiental voertuigen. De stations zijn voorzien voor de hoofdwegen in de regio Normandië, die 

de belangrijkste steden van de regio met elkaar verbinden (Combe, 2018). Momenteel test 

de Metropool twee elektrische bussen, en diende een aanvraag in om in de toekomst testen te mogen 

uitvoeren met hybride voertuigen (HUBARD, 2019). 

 BORDEAUX (REGIO NOUVELLE-AQUITAINE) 

Naast haar sterke industriële, economische, toeristische en culturele impact, levert 

de stad Bordeaux op het gebied van mobiliteit aanzienlijke inspanningen om 

een vervoersaanbod te bieden dat voldoet aan de behoeften van zijn groeiende, 

dynamische bevolking. De progressieve ontwikkeling van de stad is een meer dan 

bemoedigende stimulans voor de ecologische evolutie van de stad (Bordeaux 

Business, 2019). 

10.1 METROPOOL BORDEAUX 

Met haar 28 gemeentes beslaat de Metropool Bordeaux 

een oppervlakte van 579km². Het samenwerkingsverband werd 

opgericht in 2015 en telt in totaal 783 duizend inwoners (Bordeaux 

Métropole, sd). De Metropool is bevoegd voor de volgende 

competenties: economische ontwikkeling, stedenbouw, 

leefomgeving, milieu (sorteren, verzamelen en verwerken van 

afval), water en sanitaire voorzieningen, stedelijk- en 

schoolvervoer, verplaatsingen, snelwegen, wegafbakening, parkeergelegenheden, nationale 

rentemarkt, kerkhoven, preventieve archeologie en digitale ontwikkeling.  

 

In 2018 heeft het bestuur van de Metropool een 3-jarig noodplan goedgekeurd om 780 miljoen euro 

te investeren in de verbetering van het ‘Bordeauxse’ verkeer. Bordeaux is de op twee na meest 

overbelaste stad van Frankrijk, waardoor er initiatieven zullen worden genomen zoals onder andere 

Figuur 27: Logo 

stad Bordeaux 

Figuur 28: Logo Metropool Bordeaux 
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de uitbreiding van de ringweg, de aanleg van extra parkeergelegenheid, de stimulering van carpoolen 

alsook de verbetering van fietsinfrastructuur, etc. (20 MINUTES, 2018). 

10.2 SMART VERVOERSWIJZEN 

VCUB 

In Bordeaux zijn de selfservice fietsen VCUB het equivalent van 

de Vélo’v fietsen in Lyon en de Vélib fietsen in Parijs. Dit wordt 

beheerd door Kéolis die de fietsenservice in meer dan 160 stations 

aanbiedt in het centrum van Bordeaux, alsook in de steden van 

de Metropool (33-bordeaux.com, sd). Meer informatie over 

de tweewielers kan gevonden worden bij 'Vélo’v' bij het hoofdstuk 

Lyon. 

BLUECUB 

BLUECUB zijn verschillende 100% elektrische 4-persoons auto’s die 

worden aangeboden door de Groupe Bolloré. De algemene naam van 

de auto’s is ‘Bluecar’. Deze worden onder verschillende namen 

gevonden in verschillende Franse steden bv. Bluely in Lyon, etc. 

Ze zijn uitgerust met een 50kW elektrische motor en 

een automatische versnellingsbak (zie autopartage bij het hoofdstuk 

Lyon p.23 voor meer informatie) (33-bordeaux.com, sd). 

Batcub 

Batcub of Bat³ zijn twee catamarans die passagiers over de rivier 

Garonne vervoeren naar vijf haltes: Stalingrad, Quinconces, 

Les Hangars, La Cité Du Vin en Lormont Bas. De watertaxi’s 

bevatten een hybride motor (elektriciteit & waterstof) en bieden 

een connectie met drie tramlijnen (Transport Bordeaux Métropole, 

sd).  

10.3 SMART MOBILITEITSPROJECTEN 

Projecten in testfase, opstartfase of momenteel lopend 

Gazelle Tech 

Gazelle Tech is een onderneming uit Bordeaux die SUV-auto’s 

maakt die volledig uit composietmaterialen bestaan. De auto’s zijn 

(in Europa) uitgerust met een ultralichte elektrische motor die 

twee keer minder energie (batterij) zou verbruiken dan zijn 

concurrenten. De voertuigen zijn gericht op bedrijven en lokale 

overheden die duurzame mobiliteit willen promoten. 

Tussen oplaadbeurten in kan het voertuig 180km afleggen, waarbij 

één oplaadbeurt vier uur duurt (Gazelle Tech, sd). De voertuigen 

Figuur 31: Watertaxi Bat³ op de rivier 

Garonne (Transport Bordeaux Métropole) 

Figuur 29: VCUB fietsen in hun fietsenstation 

(Mysocialmate) 

Figuur 30: BLUECUB auto (BLUECUB) 

Figuur 32: Gazelle Tech auto (Gazelle Tech) 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 34 van 70 De ontwikkeling van smart mobility in Franse smart cities 19.08.2019 

zijn ook beschikbaar met een benzinemotor, met als doelgroep de ontwikkelingslanden. In 2018 

lanceerde het bedrijf zijn eerste model dat op gas rijdt. Ondertussen worden er mogelijke partnerships 

gevormd met twee andere start-ups (Cheminade, 2018):  

• H2X: het ontwikkelen van een hybride (zonne-energie en waterstof) aangedreven versie die 

interessant kan zijn voor taxi’s en/of wagenparken van selfservice voertuigen; 

• Tekaxion: het onwikkelen van een rally-cross versie die in staat is om deel te nemen aan 

officiële 100% elektrische competities in 2020. 

C-the difference app 

De C-the difference app is een smart mobility proefproject van een 

verkeersapp in de Metropool Bordeaux. De app is verbonden met 

427 verkeerslichten en 15 “Unités Bord de Route11”, waardoor 

men realtime informatie krijgt over het verkeer of 

weggebeurtenissen tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer. 

Hierdoor kan de rijstijl worden aanpast in functie van reële 

situaties. De app is gratis verkrijgbaar in de Google Play store voor 

Android smartphone gebruikers (C The Difference, sd). 

 LILLE (REGIO HAUTS-DE-

FRANCE) 

Lille is een stad van snelle en duurzame, goed verbonden, mobiliteit dankzij haar 

infrastructuren zoals het metronetwerk, busnetwerk, twee TGV-stations met vertrek 

en aankomst in het centrum van de stad, enz waaraan ze recent oplossingen hebben 

toegevoegd voor zachte mobiliteit: V'Lille, carpooling, fietspaden, … Dit maakt 

allemaal deel uit van het Urban Travel Plan, dat werd opgesteld voor alle 

vervoerswijzen binnen de stad (Ville de Lille, sd). 

11.1 METROPOOL EUROPÉENNE DE LILLE 

De Metropool Européenne de Lille of MEL werd opgericht in 2015 en telt vandaag 

de dag 90 gemeentes. In totaal telde de Metropool in 2016 1,143 miljoen 

inwoners en beslaat een gebied van ongeveer 647km². Onder de bevoegdheden 

van MEL vallen vijf veralgemeende onderwerpen: sociale en territoriale 

ontwikkeling, stedenbouw, duurzame ontwikkeling, promotie van het gebied en 

leefomgeving (Métropole Européenne de Lille, sd). 

 

In 2017 kondigde de metropool het fietsplan aan om deze vervoerswijze in 

de stad te promoten, gezien de fiets sinds 2006 nog altijd geen terrein heeft 

                                                           
11  Roadside Unit in het Engels, is een computerapparatuur dat gelokaliseerd is aan de wegkant en 

connectiviteitsondersteuning aanbiedt aan passerende voertuigen (IGI Global, sd).  

Figuur 35: Logo 

Metropool Européenne 

de Lille 

Figuur 34: Logo stad 

Lille 

Figuur 33: C-the difference Android app (C-the 

Difference) 
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kunnen veroveren. Eén van de belangrijkste initiatieven van het plan is de aanleg van 100km nieuwe 

fietspaden tegen 2020 (Durand, 2017). 

11.2 SMART VERVOERSWIJZEN 

V’lille 

V’lille is een equivalent van de selfservice fietsen die in verschillende 

Franse steden worden gebruikt (Vélo’v in Lyon, Vélib in Parijs, enz). 

De fietsen worden uitgebaat door de onderneming Ilévia. In totaal zijn 

er 2.200 zelfbedieningsfietsen in dienst die zijn verspreid over 

223 station binnen de Metropool (Ilévia, sd). Meer informatie over 

het concept van zelfservice fietsen kan gevonden worden bij Vélo’v in 

het hoofdstuk Lyon of Vélib in het hoofdstuk Parijs. 

Happymoov 

Het bedrijf Happymoov werd reeds vermeld als voorbeeld bij 

elektrische tweewielers in het hoofdstuk Lyon (p.22-23), maar 

zal in dit deel verder worden uitgelegd. Happymoov is 

een fietstaxi-bedrijf dat in 2006 in Lille werd opgericht onder 

de naam ‘Cycloville’ en dat vandaag de dag actief is in vijftien 

Franse steden: Amiens, Annecy, Bordeaux, Lille, Lyon, 

Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, 

Reims, Rennes en Toulouse (Happymoov, sd). De taxi kan 

worden gereserveerd via de app, waar je de realtime voortgang van de fietstaxi kan volgen. 

In tegenstelling tot de Aziatische tuk-tuks, bevatten de fietstaxi’s geen motor. De bestuurder maakt 

gebruik van pedalen om passagiers te vervoeren, met indien nodig een elektrische hulp in het geval 

dat de belading van de taxi te zwaar wordt  (Rev3, 2017). 

Autopartage 

Citiz Lille Arras 

Citiz Lille Arras is een selfservice autodeeldienst, In het gebied van Lille bevinden zich 37 stations (Citiz 

Lille Arras, sd). 

Bluelib 

Eind 2018 werden de eerste twee oplaadstations geplaatst voor het netwerk van Bluelib. Dit is 

een samenwerkingsverband tussen de Metropool Européenne de Lille en Groupe Bolleré (Demollien, 

2018). Deze dienst is een equivalent aan de Bluely voertuigen in Lyon. 

Figuur 36: V'lille fietsen in hun 

fietsenstation (Stratégies, 2012) 

Figuur 37: Happymoov in Lille (Citycrunch) 
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11.3 SMART MOBILITEITSPROJECTEN 

Afgeronde projecten 

Gecco 

Gecco is een bedrijf uit Noord-Frankrijk, dat frituurolie in 

milieuvriendelijke brandstof recycleert. De onderneming 

heeft een contract met de stad Lille om drie van haar 

voertuigen (één schoolbus en twee schoonmaakwagens) te 

beleveren met biodiesel. Het is een voorbeeld van circulaire 

economie, aangezien de olieën lokaal door restaurants en 

particulieren worden verzameld, verwerkt tot biodiesel in de 

fabriek, en in de stad wordt gebruikt voor openbaar vervoer 

(France Bleu, France Bleu Nord , & André, 2017). 

De brandstof is 100% hernieuwbaar en vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 93% (Horizon 

Radio, 2019).  

Bepark  

Bepark is een Belgisch bedrijf dat haar diensten in verschillende steden aanbiedt, waaronder Lille. 

Op de website wordt er gebruik gemaakt van een kaart waarop men kan zien waar de dichtstbijzijnde 

parkings te vinden zijn. Via deze kaart kan men de keuze maken zich al dan niet te abonneren op 

een parking. Het bedrijf maakt gebruik van een applicatie die de slagbomen van de parking kan 

openen. (BePark, sd). 

 WAT IS DE INTELLIGENTE STAD VAN DE TOEKOMST? 

12.1 DE STAD VAN MORGEN 

“We spreken over Smart Cities om te kunnen spreken over de stad van morgen, om de vooruitgang te 

beschrijven die onze levens zal verbeteren.” (Vert Chez Nous, sd) 

 

De laatste jaren vindt een duidelijke evolutie plaats rond het begrip en het invullen van de term ‘Smart 

Cities’. Van een sterke technologische inslag (IT) evolueerde dit begrip naar een veel bredere waaier 

aan mogelijkheden rond het verbeteren van de levenskwaliteit van de burger in de stad. 

De betrokkenheid van overheden en burgers wordt alsmaar belangrijker met een iets verminderde 

dominantie van enkele hoogtechnologische bedrijven, zeker in steden die de eerste stedelijke 

ontwikkelingsfase doormaakten.  

 

Hoewel het ‘doel’ van de steden niet verandert, veranderen wel de middelen die men inzet om dat 

doel te bereiken. Dat wordt door Deloitte (Eggers & Skowron, 2018) de 'Smart City 2.0-visie' genoemd. 

Steden zullen blijven focussen op de creatie van een leefbare omgeving waar bedrijven en inwoners 

zich optimaal kunnen ontwikkelen, en de steden verstrekken alsmaar meer data aan eindgebruikers 

Figuur 38: Voertuig dat rijdt op biodiesel (Delepaul) 
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om betere besluitvorming te stimuleren. De stad van morgen kan dus worden gezien “als een stad 

waar de gebruiker de hoofdrol speelt” (B. Loeillet, persoonlijke communicatie, 20 mei 2019). 

 

Steden die zich nog niet in de voorgaande stedelijke 

ontwikkelingsfase bevinden, focussen nog op de 'Smart 

City 1.0-visie'. Steden die hierop inzetten, kunnen hun 

infrastructuur verbeteren door gebruik te maken van 

sensortechnologie en gegevensanalyse, wat zorgt voor 

een beter beheer van stedelijke activa zoals wegen en 

openbaar vervoer (bv. smart straatverlichting, 

parkingmeters, …). De 'Smart City 1.0-visie' is in die zin 

nog altijd een belangrijk onderdeel om een Smart City te 

kunnen opbouwen (Eggers & Skowron, 2018) 

 

Vandaag kunnen wij dus een nieuwe evolutie in stedelijke ontwikkelingsfasen noteren. Steden die 

meer gevorderd zijn, gaan een stap verder dan alleen infrastructuur en reiken de hand aan de inwoners 

en bezoekers van de stad om hun ideeën en kennis te delen (collectieve intelligentie). Het mensgericht 

werken van een stad bevordert de collectieve intelligentie en dit staat centraal in de smart 

stadsbeweging. Volgens mevrouw Sanchez (persoonlijke communicatie, 20 mei 2019) moet hierbij 

informatie “meer toegankelijk worden gemaakt”. De stad Boston vraagt gebruikers via hun Street 

bump-app, gaten in het wegdek te rapporteren en gebruikt sensoren om hobbelige wegen in kaart te 

brengen. De verzamelde gegevens van de stad en de input van de inwoners zorgen dus voor een betere 

besluitvorming van steden. Een Smart City die zich op zijn inwoners richt, biedt de volgende voordelen 

(Eggers & Skowron, 2018): 

• betere levenskwaliteit voor de inwoners en de bezoekers van de stad; 

• economisch concurrentievermogen; 

• milieubewuste focus op duurzaamheid. 

 

Naarmate steden groeien, zal de manier waarop steden veranderen worden beïnvloed door 

de opkomende technologieën. Volgens de heer Loeillet (persoonlijke communicatie, 20 mei 2019) kan 

technologie worden gebruikt “als ondersteuning, voorziening en hulpmiddel om de gebruiker op 

de eerste plaats te zetten”. Inwoners en bedrijven zullen een alsmaar centralere rol spelen in 

het sturen van de toekomst van steden. Hierbij wordt hun participatie mogelijk gemaakt door 

de overheid (Eggers & Skowron, 2018). De “‘oude visie’” van steden is dus geëvolueerd naar een 

nieuwe visie, “waar de mens alsmaar centraler staat, en een stad “de inwoner wil betrekken” 

(N. Vernus-Prost, persoonlijke communicatie, 12 juni 2019). 

12.2 NIEUWE MANIEREN VAN LEVEN EN WERKEN 

In een evolutie waarbij de focus almaar minder enkel op technologie is toegespitst, heeft men 

inmiddels verscheidene diensten en oplossingen ontwikkeld. Deze oplossingen worden vandaag de 

dag niet tot het typische technologische Smart City-concept gerekend, maar wel tot het concept 

‘De stad van morgen’ (La ville de demain). Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe manieren van werken: 

men spreekt van nieuwe al dan niet gedeelde werkruimtes, nieuwe coworking-alternatieven, nieuwe 

leefruimtes en de manier waarop verlaten stedelijke ruimtes opnieuw worden ingevuld.  

Figuur 39: Visualisatie toekomstig winkelcentrum  

Part-Dieu (DR, Visualisatie toekomstig winkelcentrum 

Part-Dieu) 
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Hieronder worden enkele voorbeelden in Franse steden genoemd: 

➢ Les Halles de Faubourg (Lyon) 

Les Halles de Faubourg heeft in het verleden een industrieel erfgoed omgevormd tot een ruimte 

voor meerdere creaties rond artistieke, culturele, ambachtelijke, maatschappelijke en 

economische projecten. Deze plaats is een speeltuin die voldoet aan de huidige stedelijke, 

sociale, economische en milieukwesties. Website: https://leshallesdufaubourg.fr/ 

 

➢ La Commune (Lyon) 

La Commune verwelkomt chef-koks die kiezen voor originele en authentieke creatieve 

gerechten met goede producten van lokale producenten. Voor de bezoekers is het een 

ontmoetingsplaats waar men goed kan eten en drinken en een leuke tijd kan doorbrengen in 

goed gezelschap. Website: https://lacommune.co/ 

Directrice: MARIE DURAND 

E-mail: md@lacommune.co 

 

➢ DataCity (Parijs) 

DataCity is een programma dat concrete en innovatieve projecten ontwikkeld voor steden, 

waarbij ze gebruik maken van data en technologie. Het is een open innovatie- en multi-

partnerprogramma, dat tot doel heeft het leven in en de kwaliteit van een stad te verbeteren 

(DataCity, sd). Website: www.datacity.numa.co/ 

 

➢ Darwin Ecosystem (Bordeaux) 

Darwin is een speelterrein voor innovatie. De plaats richt zich op groene economie met 

de oprichting van een stadsboerderij, een XXL-skatepark, ruimtes voor graffitikunstenaars, 

een biologische kruidenierszaak, een restaurant, coworking plaatsen en zelfs een fietspolo-veld 

(Bordeaux Tourisme & Congrès, sd). Website: www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-

Bordeaux/Incontournables/Darwin-Ecosysteme 

 

➢ La Turbine.coop (Grenoble) 

De Turbine.coop is een plaats “van bijeenkomsten en activiteiten, gewijd aan de verkenning van 

nieuwe ‘gebruiken’ in dienst van een digitale burger. Daarnaast is het ook een plaats om tools 

of projecten uit te wisselen, opleidingen te volgen, te brainstormen en te ontwerpen om 

het digitale en data in dienst te stellen van iedereen (Scop La Péniche, 2019). 

Website: https://turbine.coop/ 

 

➢ Le Shadok (Straatsburg) 

Shadok is een plaats waar men kan ontdekken, experimenteren en delen rond de digitale 

cultuur. Kunst, design, technologie, innovatieve projecten, al deze ideeën komen in Le Shadok 

tot uitdrukking in een aangename omgeving waar jong en oud, amateurs en professionals elkaar 

ontmoeten aangaande de veranderingen en de evolutie die het digitale in ons leven brengt (Le 

Shadok, sd). Website: www.shadok.strasbourg.eu/ 

Directeur: Nicolas d’Ascenzio  

 

https://leshallesdufaubourg.fr/
https://lacommune.co/
mailto:md@lacommune.co
http://www.datacity.numa.co/
http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Darwin-Ecosysteme
http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Darwin-Ecosysteme
https://turbine.coop/
http://www.shadok.strasbourg.eu/
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➢ Bliida (Metz) 

Bliida is een plaats van creatie, productie, artistieke en digitale innovatie, de ruimte is 

een gedeeld prospectief laboratorium voor creatieve projecten (Mertz, sd). 

Website: https://metz.fr/lieux/lieu-2351.php 

 

➢ Le Donut (Marseille) 

Le Donut Infolab is een collaboratieve ruimte, bedoeld voor het begrijpen, manipuleren en 

onderzoeken van data (Le Donut, sd). Website: www.ledonut-marseille.com/ 

 

➢ Thecamp (Aix-en-Provence) 

Thecamp is een plaats waar talenten van over heel de wereld opleidingen kunnen krijgen, elkaar 

kunnen inspireren en werken op projecten om oplossingen te ontwikkelingen naar de toekomst 

toe. Volgende thema’s komen daarbij aan bod: voedsel, mobiliteit, energie, maar ook 

de toekomst van werk of kunstmatige intelligentie. De organisatie geeft middelen aan 

particulieren en organisaties om de uitdagingen van een veranderende wereld aan te gaan. 

Thecamp organiseert en woont conferenties, meetups en hackathons bij; ze zijn actief op het 

veld door middel van collaboratieve creatie, experimenten, innovatie, empowerment van 

jongeren of algemeen belang (thecamp, sd). Website: https://thecamp.fr 

 ANALYSE VAN DE INTERVIEWS 

De interviews vonden omwille van praktische redenen enkel plaats in Lyon. 

13.1 METHODE 

Als onderdeel van het onderzoek werd er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In totaal werden er 

3 interviews afgenomen. Twee van de geïnterviewden, mevrouw Margot Sanchez en de heer Benoit 

Loeillet, spelen een belangrijke rol in organisaties die bijdragen tot de ontwikkeling en realisatie van 

Smart Mobility of Smart City projecten in het algemeen in Lyon of in andere steden. Dit leek voor 

het onderzoek een opportuniteit om een idee te krijgen van de uitdagingen waarmee zij 

geconfronteerd worden, en wat zij al dan niet realiseerden. 

 

De derde geïnterviewde, mevrouw Nathalie Vernus-Prost, werkt voor le Grand Lyon en beschreef het 

concept Smart City en Smart Mobility en de evolutie hiervan in de Franse steden in het algemeen. Dit 

bleek interessant omdat zij de resultaten van het onderzoekswerk beaamde. 

 

De interviews peilden naar de eigen visies en opinies van de geïnterviewden, Afhankelijk van 

de organisatie, de geplande acties, en de functie van de geïnterviewden werden de vragen beantwoord 

vanuit verschillende invalshoeken. Alleen de belangrijkste elementen worden aangehaald. 

 

De volgende personen werden ondervraagd: 

• Margot Sanchez – Intrapreneure bij Béta.gouv.fr 

Béta.gouv.fr is een organisatie die afhangt van de Franse overheid met als doel de openbare 

diensten te testen en uit te bouwen in samenwerking met de gebruikers. Mevrouw Sanchez 

https://metz.fr/lieux/lieu-2351.php
http://www.ledonut-marseille.com/
https://thecamp.fr/
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zetelt in een openbare dienstgroep, die carpoolen ontwikkelt en hulpmiddelen wil aanbieden 

om de ontwikkeling van ‘covoiturage’ voor korte afstanden in heel Frankrijk te ondersteunen 

(en dit zowel voor bedrijven als particulieren) (M. Sanchez, persoonlijke communicatie, 20 mei 

2019). 

• Benoit Loeillet – Chef de projet Open Innovation bij TUBA 

TUBA is een organisatie die publieke en private partners samenbrengt, innovatieve oplossingen 

ontwikkelt en experimenteert om de levenskwaliteit binnen een stad verbeteren. De organisatie 

staat onder toezicht van de Metropool Grand Lyon en helpt mee in de ontwikkeling en de opstart 

van Smart City projecten (TUBA, 2017-2018). TUBA biedt meerdere diensten aan: werkruimte 

voor start-ups, collaboratieve werkruimtes, workshops en conferenties, stedelijke, culturele en 

digitale bemiddeling, begeleiding in experimentele projecten, enz De heer Loeillet houdt zich 

binnen de organisatie meer specifiek bezig met de projecten rondom data (B. Loeillet, 

persoonlijke communicatie, 20 mei 2019). 

• Nathalie Vernus-Prost – Administratrice générale des données bij Métropole de Lyon 

Grand Lyon is een territoriale overheidsdienst. Deze staat in voor de verbetering van 

de levenskwaliteit van de inwoners in Lyon. Mevrouw Vernus-Prost beoefent binnen 

de organisatie de functie ‘Chief Data Officer’ uit. 

13.2 RESULTATEN 

Smart Mobility binnen het Smart City concept 

Volgens mevrouw Sanchez kan Smart Mobility gezien worden als een “stukje” van de Smart City 

“puzzel”. In deze puzzel is Smart Mobility “een belangrijk deel, net zoals er vele andere zijn”, 

bijvoorbeeld Smart Living, Smart Energy, enz. 

De heer Loeillet daarentegen, focust zich meer op het idee dat “’Smart City’ evolueerde van 

een algemeen concept naar een concept met meerdere afgebakende uiteenlopende thema’s”. 

Een van deze thema’s is bijvoorbeeld Smart Mobility.  

Moeilijkheden en uitdagingen van Smart mobility projecten 

Mevrouw Sanchez gelooft dat de grootste moeilijkheid “de lange duurtijd van beslissingsprocedures” 

is binnen overheidsdiensten. Dit komt doordat er “in Frankrijk nog een sterke hiërarchische structuur 

binnen de publieke diensten bestaat”, wat in Lyon “nog sterker voelbaar is ten opzichte van de andere 

steden”. Dit is de reden waarom men bij de organisatie béta.gouv.fr voor een “horizontale 

organisatiestructuur” koos. 

Voor de heer Loeillet is de grote moeilijkheid “het vermogen om reële uitdagingen te begrijpen”. 

Hij vindt dat er bij de realisatie van acties en projecten nood is aan “een goede visionair, die ook de 

projecten kan en wil dragen”. Het “inzetten op intermodaal vervoer” is vooral een uitdaging in Lyon. 

Er moet aan de inwoners worden duidelijk gemaakt dat men “niet enkel één transportmiddel moet 

gebruiken om van punt A naar punt B te reizen”. 

Evolutie van Smart City 

De heer Loeillet, net zoals de andere twee geïnterviewden, gebruikt liever de term “De stad van 

morgen”, omdat hij vindt dat het Smart City concept “een beetje verouderd is”. Volgens hem wordt 
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het concept “meer en meer opzijgeschoven” en vindt er “een duidelijke evolutie” plaats, waarbij 

“de focus minder op technologie is toegespitst’. 

Volgens mevrouw Vernus-Prost willen steden tegenwoordig hun “toekomst meer in handen nemen”. 

Daarbij hebben stadsdiensten “geleerd om de gegevens die zij hebben verzameld beter te 

verspreiden”. Bij de steden is er een echte wil “om samen te werken met verschillende partners”, 

waarbij de mens alsmaar centraler staat, en men op alle mogelijke manieren de inwoner wil betrekken 

in die evolutie”. 

De stad van Morgen 

Mevrouw Sanchez omschrijft de stad van morgen als de vraag “hoe de stad van morgen op 

een intelligente manier kan worden opgebouwd in overleg met verschillende actoren”. 

De stad van morgen kan volgens de heer Loeillet gedefinieerd worden als “de evolutie van de manier 

waarop wij in de stad leven” en hoe wij haar “gebruiken”. In deze evolutie moet er worden nagedacht 

over hoe een stad “aantrekkelijk, aangenaam, interactief en participatief” kan worden gemaakt. 

Die stad is “zowel technologisch als niet technologisch”, maar hierbij wordt er “niet enkel op 

het technologische aspect” gefocust. 

Toekomst van Smart Mobility 

In de toekomst zou, volgens mevrouw Sanchez, “Informatie meer toegankelijk moeten worden 

gemaakt”. Een toerist zou bijvoorbeeld niet voor elke stad een andere openbaar vervoersapp moeten 

downloaden. 

Volgens de heer Loeillet moeten de inwoners van een stad in de toekomst de mogelijkheid krijgen 

“mee te kunnen kiezen en beslissen wat zij al dan niet wensen voor hun stad”. 

Belangrijkste Smart mobility/CITY steden 

Volgens mevrouw Sanchez zijn dit de steden Parijs, Lyon, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Grenoble, 

Nantes en Rennes. 

Naast Lyon zijn Nice, Bordeaux, Toulouse en Dijon de steden die volgens mevrouw Vernus-Prost actief 

bezig zijn met de ontwikkeling van Smart City. Dijon is de enige stad die ervoor koos het “oude Smart 

City concept” toe te passen. De stad geeft projecten aan privébedrijven, waaronder grote IT-bedrijven. 

 CONCLUSIE  

De studie toont aan dat smart mobiliteitsprojecten die op technologisch vlak gesofisticeerd of 

innovatief zijn niet meer genoeg zijn om te worden gezien als ‘smart’, maar dat het ook essentieel is 

dat het project zo min mogelijk of geen broeikasgassen uitstoot. In het kort: het begrip duurzame 

mobiliteit wordt alsmaar belangrijker binnen het begrip smart mobiliteit. Steden zoals Rouen, Lille en 

Bordeaux zijn vandaag bezig hun beleid duurzamer te maken, maar nemen nog altijd niet genoeg 

initiatieven rond projecten om te worden beschouwd als echte smart mobiliteitssteden. Toch kan er 

worden geconcludeerd dat deze steden zich meer zullen inzetten, aan de hand van de hervorming van 

infrastructuur en de stimulatie van multimodale vervoerswijzen, om in de toekomst uit te groeien tot 

volwaardige smart mobiliteitssteden.  

 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 42 van 70 De ontwikkeling van smart mobility in Franse smart cities 19.08.2019 

Uit het desk- en fieldonderzoek bleek dat Parijs en Lyon veruit de twee belangrijkste Smart City steden 

in Frankrijk zijn. Beide staan als enige Franse steden in de top 20 van duurzaamste mobiliteitssteden 

ter wereld (zie Sustainable Cities Mobility Index bij het hoofdstuk Meetinstrumenten van duurzame en 

stedelijke mobiliteit p.18), Uit deze studie bleek ook duidelijk dat er in deze steden, naast zelf 

opgestarte projecten, ook actief op zoek wordt gegaan naar duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten.  

 

Parijs richt een grote focus op duurzaam beleid, waaronder de langdurige investeringen in hun 

vervoersbeleid waarbij, buiten de verschillende projecten, ook veel initiatief wordt genomen om hun 

mobiliteitsinfrastructuur om te vormen naar een structuur die nieuwe diverse vervoerswijzen van 

duurzame en/of zachte mobiliteit stimuleert. 

 

Lyon daarentegen heeft geen rijke geschiedenis rond investeringen in duurzaam beleid zoals dat 

het geval is in Parijs. De Metropool Grand Lyon lanceerde in het verleden en nu vele smart 

mobiliteitsprojecten waardoor zij in de toekomst verder zullen stijgen in de ranglijst. Hiervoor zullen 

zij echter prioriteit moeten blijven geven aan goed geplande investeringen in een duurzaam 

technologisch mobiliteitsbeleid. Dit neemt niet weg dat alle steden (de ene al wat meer dan de andere) 

met projecten rond duurzame steden begaan zijn. 

 

Daarnaast kan er uit de studie geconcludeerd worden dat de toekomst van smart mobiliteit in 

de Franse steden zal focussen op waterstofvoertuigen (waterstofauto’s en -treinen), hybride of 

elektrische voertuigen met het opzetten van oplaadstations, elektrisch vervoer over water 

(draagvleugeltaxi’s) en in de lucht (vliegtuigtaxi’s). Ook in functie van de stijging van het aantal auto’s 

op de wegen wereldwijd, zullen zachte mobiliteitsvervoerswijzen meer worden gestimuleerd en 

gereguleerd, waaronder elektrische steppen, elektrische (op batterij of zonne-energie) fietsen, 

fietstaxi’s, etc., met een zekere focus op de first en last mile. 

 

Uit het field research kan er worden geconcludeerd dat er de laatste jaren een duidelijke evolutie 

plaatsvond rond het begrip ‘Smart Cities’. Van een sterke technologische inslag (IT) evolueerde 

dit begrip naar een veel bredere waaier aan mogelijkheden rond het verbeteren van de levenskwaliteit 

van de stadsburger.  

 BEURZEN 

15.1 LYON 

SMART INDUSTRIES LYON 

Adres: ZONE ARTISANALE MAYNE II CS 80223 47440 CASSENEUIL, Lyon, France 

Telefoon: +33 (0)5 53 36 78 78 

E-mail: contact@smart-industries.fr 

mailto:contact@smart-industries.fr
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15.2 PARIJS (& OMSTREKEN) 

Autonomy (& the urban mobility summit) 

Telefoon: +33 (0)1 40 03 08 61 

3 Passage Saint-Pierre Amelot, 75011, Paris 

E-mail: contact@autonomy.paris 

Mobility for business 

Adres: 15 rue de l'Abbé Grégoire, 75006 - Paris - France 

Telefoon: +33 1 44 78 99 40 

Fax: +33 1 44 78 99 49 

Website: www.mobility-for-business.com 

46ÈME CONGRÈS DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE 

Adres: 2 Place Emile Cresp – 92120 MONTROUGE, France 

Website: www.cerema.fr/fr/evenements/46eme-congres-mobilite-intelligente-atec-its-france 

Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques (RIVE) 

Website: www.rive-event.com/ 

Imagine Mobility Forum 2019 

Adres: Estaca Campus Paris-Saclay, 78180 Montigny-le-Bretonneux 

Website: https://pole-moveo.org/evenements/imagine-mobility-forum-2019/ 

15.3 BORDEAUX 

FORUM BORDEAUX CITY LIFE (By FORUM SMART CITY) 

Adres: Hôtel de Ville, Palais Rohan, Place Pey Berland, 33000 Bordeaux 

Website: https://evenement.latribune.fr/bordeaux-city-life-2019/ 

15.4 MARSEILLE 

Energy for Smart Mobility (E4SM) 

Adres: Palais du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Website: www.energy4smartmobility.eu/ 

15.5 NICE 

Innovative City 

Adres: 41 quai Winston Churchill - 94210 LA VARENNE ST HILAIRE 

Telefoon: +33(0)6 58 19 23 09 

E-mail: contact@innovative-city.com 

mailto:contact@autonomy.paris
http://www.mobility-for-business.com/
http://www.cerema.fr/fr/evenements/46eme-congres-mobilite-intelligente-atec-its-france
http://www.rive-event.com/
https://pole-moveo.org/evenements/imagine-mobility-forum-2019/
https://evenement.latribune.fr/bordeaux-city-life-2019/
http://www.energy4smartmobility.eu/
mailto:contact@innovative-city.com
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Website: www.innovative-city.com 

15.6 STRAATSBURG 

4ème Forum Franco-Allemand "Mobilités - Energies & Technologies - Territoires" 

Website: https://forum-fr-de.eu/ 

15.7 BARCELONA 

SMART MOBILITY CONGRESS 

Adres: Av. Joan Carles I, 64. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona, Spanje 

Website: www.smartmobilitycongress.com/en/ 
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 BIJLAGENLIJST 

18.1 BIJLAGE 1: THE DOMAINS WITHIN SMART CITY KEY FIELDS 

 

 

 

Smart economy

• Innovative spirit

• Entrepreneurship

• City image

• Productivity

• Labour Market

• International 
integration

Smart mobility

• Local Transport System

• (Inter-)national 
accessibility

• ICT-Infrastructure

• Sustainability of the 
transport system

Smart environment

• Air qualityEcological 
awareness

• Ecological awareness

• Sustainable resource 
management

Smart people

• Education

• Lifelong learning

• Ethnic plurality

• Open-mindedness

Smart living

• Cultural and leisure 
facilities

• Health conditions

• Individual security

• Housing quality

• Education facilities

• Touristic attractiveness

• Social cohesion

Smart governance

• Political awareness

• Public and social services

• Efficient and transparent 
administration

Figuur 40: Voorstelling van domeinen binnenin de zes Smart City dimensies (Smart Cities EU, 2015) 
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18.2 BIJLAGE 2: DELOITTE CITY MOBILITY INDEX THEMES, METRICS, 

AND DATA SOURCES 

 

Figuur 41: Deloitte City Mobility Index thema's, metrieken, en data bronnen (Deloitte analysis) 
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18.3 BIJLAGE 3: DELOITTE CITY MOBILITY INDEX THEMES, METRICS AND 

DATA SOURCES 

 PEOPLE 

INDICATOR 

AND 

WEIGHTING 

RATIONALE 

PLANET 

INDICATOR 

AND 

WEIGHTING 

RATIONALE 

PROFIT 

INDICATOR 

AND 

WEIGHTING 

RATIONALE 

HIGHEST 

WEIGHTING 

Modal split 

of trips taken 

– 16% 

We want to 

encourage 

public 

transport use, 

and this is the 

most direct 

measure of 

that. 

Greenhouse 

gas emissions 

– 17% 

A key 

environmental 

measure and 

now overlaid 

with share of 

emissions 

based on 

transport. 

Utilization of 

the transport 

system – 30% 

Very 

important 

that the 

system is 

commonly 

used so top 

indicator. 

 Fatalities – 

15% 

Safety is a key 

feature of a 

good 

transport 

system. 

Efforts to 

lower 

transport 

emissions – 

16% 

Cities that are 

the most 

proactive 

should be 

rewarded. 

Public 

finance – 

25% 

Measure city's 

financial 

commitment 

which is 

critical even 

when 

considering 

alternative 

funding 

schemes. 

Access to 

transport 

services – 

13% 

Very 

important as 

better access 

makes it 

much more 

likely that 

people will be 

using the 

system. 

Congestion 

and delays – 

15% 

Key contributor 

of pollution. 

Affordability 

of public 

transport – 

19% 

Greatly 

impacts daily 

life and 

utilization and 

popularity of 

the system. 

Uptake of 

active 

commuting – 

12% 

Has positive 

implications 

for the 

environment 

and personal 

health. 

Bicycle 

infrastructure 

– 14% 

Important for 

some cities, but 

not a priority 

for others. 

Commuting 

travel time – 

14% 

Greatly 

impacts daily 

life in the city. 

Transport 

applications 

and digital 

Important, 

but it is still 

possible to 

Electric vehicle 

incentives – 

13% 

Forward-

thinking metric, 

which could 

Economic 

opportunity - 

9% 

Indicative of 

financial 
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Figuur 42: Tabel indicatoren Deloitte City Mobility Index (ARCADIS, 2017)  

 

capabilities – 

11% 

run a decent 

system 

without 

having many 

digital 

capabilities. 

have major 

implications. 

sustainability 

of the system. 

Rider 

connectivity 

– 9% 

Makes 

traveling 

more 

pleasant and 

efficient, but 

not a 'must-

have'. 

Provision of 

green space – 

13% 

Important in 

counteracting 

negative 

impacts but not 

as transport-

specific. 

Efficiency of 

road 

networks – 

3% 

Only 

measures 

speed limits, 

which are less 

important 

than the 

other 

measures. 

Upkeep of 

the transport 

system - 8% 

Relates to 

metro; 

ongoing 

major 

updates. 

Air pollution – 

12% 

Important 

measure, but 

not as 

transport-

specific. 

  

Airport 

passengers – 

7% 

Doesn't 

necessarily 

impact daily 

life. 

Wheelchair 

access – 5% 

Important, 

but doesn't 

impact entire 

population. 

LOWEST 

WEIGHTING 

Hours of 

Metro 

Accessibility 

– 4% 

Most cities 

have all day 

coverage and 

some night 

time coverage 

24/7 service 

is practical 

and nice to 

have, but not 

essential. 
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18.4 BIJLAGE 4: VOORSTELLING VAN TWEE/DRIEWIELER 

VERVOERSWIJZEN 

  

  
 

  

  

Figuur 43: Free floating zelfservice fietsen van gobee.bike 

(VAN DER HASSELT, 2018) 
Figuur 44: Elektrische driewieler van Happymoov 

(Rev3.fr, 2017) 

Figuur 45: Zelfservice fietsen van Vélo'v in hun fietsstation 

(Agenda Rhône, Tourisme & Loisirs, 2018) 

Figuur 46: Free floating zelfservice elektrische scooters van 

Lime S (Techcrunch, 2018) 
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18.5 BIJLAGE 5: INFORMATIE TUBA DEEL 1 

 

 
 

Figuur 47: Informatie TUBA deel 1 (TUBA, 2017-2018) 
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18.6 BIJLAGE 6: INFORMATIE TUBA DEEL 2 

 

 
 

  

Figuur 48: Informatie TUBA deel 2 (TUBA, 2017-2018) 
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

 

Datum van publicatie: augustus 2019 
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