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Berlijn en Hamburg – in perspectief



















SHARING MOBILITY IN BERLIN



Berlin:

- 3.7 mio inhabitants

- 892 square km

- 1.600.000.000 public transport users

(2019) 

- 30 % of all German startups have 

their headquarters in Berlin.
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Business Areas of Berlin Sharing Providers, December 2021



MOBILITY HUBS –
THE JELBI APPROACH TO
SHARING



Jelbi Mobility-Hubs

• Jelbi is run by Berlin´s public transport provider BVG 
(Berliner Verkehrsbetriebe)

• Connecting different mobility services in Berlin –public
transport (Bus, U-Bahn etc.) and new sharing offers using
one platform

• Why: achieve the goals of the “Berliner Mobilitätsgesetz”:
• enable more people to live without their own car
• make the alternatives to individual motorized transport 

more attractive
• In the entire city of Berlin - not just in the city centre









VERTROUWELIJK

De overstap naar duurzame bereikbaarheid21

Alle treinstations zijn mobiliteitshubs.



VERTROUWELIJK

… al 180 jaar
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VERTROUWELIJK

Met veranderende vraag in voor- en natransport

De overstap naar duurzame bereikbaarheid23



VERTROUWELIJK

Met steeds meer spelers
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VERTROUWELIJK

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Breukelen Delft

De overstap naar duurzame bereikbaarheid25



VERTROUWELIJK

De uitdaging van vandaag

De overstap naar duurzame bereikbaarheid26

Woningbouwopgave Duurzaamheidsopgave Mobiliteitsopgave

Leefbaarheid Ruimtelijke kwaliteit De gezonde stad

De uitdagingen van vandaag



VERTROUWELIJK

De ketendiensten dragen bij aan de strategie van NS door een drempelloze duurzame reis 
mogelijk te maken
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Met onze
deur-tot-deur ketendiensten OV-fiets, fietsparkeren en P+R maken we de drempelloze duurzame reis voor iedereen aantrekkelijk. 

Daarmee dragen we bij aan het aantrekken van reizigers, ontwikkelen en ontsluiten van breed mobiliteitsaanbod en het realiseren van stations 
van wereldklasse. 

In de ontwikkeling van de ketenvoorzieningen kijken we altijd vanuit het perspectief van de hele deur-tot-deurreis.

Om onze gezamenlijke ambities waar te maken liggen er uitdagingen in de keten. Om iedereen ook naar het station te krijgen is samenwerking 
nodig.  

Woningbouwopgave Mobiliteitsopgave Duurzaamheidsopgave



VERTROUWELIJK

De komende jaren wordt de mobiliteitshub als schakel (RO) in de keten steeds 
belangrijker, ook buiten treinstations 
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▪ Mobiliteitshubs zijn vaak treinstations met 
aanvullende voorzieningen rondom deelmobiliteit. 

▪ Rondom deelmobiliteit zijn diverse stakeholders 
zoekende; landelijk beeld en beleid ontbreekt nog. 
Dit gaat ten koste van de omgevingskwaliteit.

▪ De hubs staan centraal in ontwikkelplannen van 
steden en regio’s.

▪ Groei en ontwikkeling van hubs gaat geleidelijk door 
verstedelijking en groei in mobiliteit

▪ Landelijke hubs (behalve trein) zijn gefragmenteerd 
en wijken af qua inhoud en beeldvorming

▪ Veel pilots en initiatieven, maar meestal nog in 
vroege ontwikkelfase 

Nu

▪ Mobiliteitshubs zijn toekomstbestendige locaties waar verschillende 
modaliteiten samenkomen, ook lightrail en BRT hubs kennen steeds 
meer aanvullende voorzieningen en modaliteiten.

▪ Deelmobiliteit is één van die modaliteiten. Er zijn spelregels voor de 
inpassing van de verschillende modaliteiten om de omgevingskwaliteit 
hoog te houden en een prettige verblijfsplek te creëren.

▪ Hubs zijn het fysieke middelpunt van het mobiliteitsconcept in een stad 
of regio

▪ Ze hebben een aanzuigende werking op wonen, leven, werken en 
mobiliteit

▪ Zowel stedelijke als landelijke hubs hebben dezelfde ‘look and feel’

2030-2040

Ontwikkeling onder meer afhankelijk van:
- Verdere verdichting en verstedelijking 

(samenhang met woningbouwopgave) 
- Adoptie deeleconomie
- Ontwikkeling zelfrijdend vervoer
- Betalen naar gebruik
- Parkeernormen en autoluw beleid

!

Definitie, ontwikkelingen en de markt1
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