
 

 

 
Lezing ‘Mobiliteit nu en in de toekomst’ 

 

Op dinsdagavond 10 september is verkeersdeskundige Ruud Hornman de gast van 
Heemkundekring Onsenoort om een lezing te verzorgen met als thema ‘Mobiliteit nu en in 
de toekomst’. Hij doet dit in het Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen. De 
aanvang is 19.30 uur en de entree is €4,- incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden 
is gewenst en dat kan bij het secretariaat: bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995.  
 
Onlangs heeft heemkundekring Onsenoort het boek ‘Van karrespoor 
tot Maasroute’, geschreven  van Gien van Wijk, uitgegeven. Bij de 
boekpresentatie heeft Ruud Hornman een interessant betoog over het 
onderwerp ‘Mobiliteit nu en in de toekomst’ gehouden. Reden voor de 
heemkundekring om hem nogmaals te vragen. Hornman is docent 
‘Dynamisch Verkeersmanagement’ aan de Internationale Hogeschool 
in Breda. Vanuit het onderwijs heeft hij te maken met alle aspecten 
van mobiliteit, ruimtelijke ordening en logistiek.  
Mobiliteit, wij hebben er dagelijks mee te maken, wij rijden de file in of 
komen er net uit. Het wordt steeds drukker op de weg, meer mensen 
betekent ook meer verplaatsingen en vaak ook nog op dezelfde tijd. Ook wil iedereen het meest 
comfortabele vervoermiddel, dus een auto. Maar vooral voor de auto is er steeds minder plaats. 
Een rekensom leert ons dat het oppervlak wat wij voor ons vervoer willen en kunnen gebruiken 
niet eindig is. Een feit is dat op dit moment per auto gemiddeld 1,2 personen worden vervoerd. 
Wetende wat het oppervlak is wat de auto inneemt, betekent 
dat er een moment gaat komen dat wij allemaal stil staan. 
Mits er andere oplossingen komen om ons te vervoeren. 
Welke dat zijn, is in de toekomst kijken?  Niemand zal op dit 
moment het juiste antwoord hier op hebben, maar dat wij zo 
niet door kunnen gaan is duidelijk. Wij staan straks met zijn 
allen op een doodlopende weg. Misschien zal Hornman ons 
die avond er een antwoord op geven. 
 

Een van de dagelijkse files op de Maasroute.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
‘Van karrenspoor tot Maasroute’, geschreven door Gien van Wijk.  
Te koop bij de boekwinkels en bij het secretariaat. 


