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Gedecentraliseerde mobiliteit  
als middel tegen de stilstand
Het buitengebied kunnen we niet ontsluiten met het openbaar vervoer. 
De auto staat in de file aan de rand van de stad. Hoe kan het dan wel? 
Alexander D’Hooghe, hoogleraar architectuur en urbanisatie, pleit voor 
gedecentraliseerde mobiliteit: een model van gedeelde auto’s en andere 
deelsystemen die prioriteit krijgen op de weg, en van multimodale hubs 
aan de stadsrand. Lees het artikel vanaf p. 4.


