
606 FIETSERS DOOR FIETS
CHALLENGE A12 DIE SAMEN  
148.675 KILOMETERS  
HEBBEN GEFIETST

1.000 WANDELAARS EN  
FIETSERS DOOR NIJMEEGSE 
BEWEEGCHALLENGE

HOOGTEPUNTEN PROGRAMMA  
2019 - 2022 
In het programma Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem
Nijmegen nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNONCW Midden, werkgevers), onderwijsinstel
lingen en vervoerders. Ze zetten zich al jaren in om samen duurzame mobiliteit te stimuleren. 
Met een pakket aan gedragsmaatregelen zijn mooie resultaten geboekt in de periode 20192022. 
Een opsomming van enkele hoogtepunten:

1  MINDER AUTO’S OP  
DE NIJMEEGSE WAALBRUG

Tijdens de renovatie van de Nijmeegse Waalbrug in 2019 en 2020 deden er in totaal 5.064 mensen mee 
aan ons project SLIMspitsen (het doel was: 2.500 deelnemers). Maar liefst 3.382 automobilisten meden 
de Nijmeegse Waalbrug tijdens de avondspits. En 769 mensen hebben hun gedrag structureel veran
derd door niet meer in de avondspits met de auto over de Waalbrug te rijden, maar met een ander 
 vervoermiddel of buiten de spits. Via een app werden ze daartoe gestimuleerd. 

5.065 DEELNEMERS

769 STRUCTUREEL MINDER AUTO MOBILISTEN IN DE AVONDSPITS

3  ZO WERKT HET: SPECTRUM ELAN UIT 
ARNHEM BESTE (THUIS)WERKGEVER 
VAN NEDERLAND

Een van de drie landelijke winnaars van de verkiezing (Thuis)
werkgever van 2020 komt uit de regio ArnhemNijmegen. In de 
categorie 2050 werknemers ging de Zo Werkt Hetaward naar 
het Arnhemse adviesbureau Spectrum Elan. Tijdens de lock
down startten ze veel initiatieven om thuiswerkende medewer
kers te ondersteunen en om met elkaar in contact te blijven. 
Zoals een buddysysteem, adventchallenge voor de hele fami
lie en leuke attenties per post. Ook in de jaren daarna deed ons 
programma mee met de Zo Werkt Hetcampagnes. 

4  VEEL MENSEN IN 
BEWEGING 
GEKREGEN

Hoe krijg je mensen uit de auto 
en op de fiets of aan de wandel? 
Door ze een ebike te laten uit
proberen of met een challenge. Daarom organiseerden we ebikeprobeerweken bij 
 bedrijven en  tijdens wegwerkzaamheden. Ook voerden we fiets en  wandelchallenges uit, 
bijvoorbeeld voor forenzen op de drukke A12 (606 deelnemers) en voor medewerkers van 
Nijmeegse organisaties (1.000 deel nemers). De deelnemers fietsten een financiële bijdrage 
aan diverse lokale goede doelen bij elkaar. Dankzij zo’n ebike probeeractie van ons 
 programma verkocht Maaike van Asperen haar auto en koos voor de fiets. In mei 2021 
tikte ze 20.000 fietskilometers aan! 

2  MEER ELEKTRISCHE DEEL-
MOBILITEIT IN NIJMEGEN 
EN ARNHEM

Inwoners van Nijmegen en Arnhem hebben flink 
gebruikgemaakt van elektrische deelvervoer in 
de twee steden. Van juni 2020 tot en met oktober 
2022 werden in Nijmegen in totaal 25.408 ritten 
gemaakt met elektrische deelfietsen, auto’s en 
bakfietsen. Het elektrisch deelvervoer was te 
vinden op 23 locaties in Nijmegen en 8 locaties 
in Arnhem: de eHUBS. Dankzij deze eHUBS 
konden inwoners kennismaken met schone 
alternatieven voor de auto. Aanbieders van deel
mobiliteit konden businessmodellen uitprobe
ren. We hebben onderzocht welke prikkels het 
beste werken om deelmobiliteit te stimuleren. 
Ook is er een plan opgesteld om in de komende 
jaren deelmobiliteit en hubs in de hele regio te 
introduceren, dus ook in de kleinere gemeenten. 

4.872 RITTEN MET EEN  
EDEELFIETS IN NIJMEGEN

7.046 RITTEN MET EEN  
EDEELBAKFIETS  
IN NIJMEGEN

13.490 RIT TEN MET EEN  
EDEEL AUTO IN NIJMEGEN*

*Cijfers van Arnhem zijn op het moment van publiceren nog niet 
bekend

https://www.slimschoononderweg.nl/20-000-kilometer-gefietst-van-huis-naar-werk/


1.417.260 MINDER GEREDEN KILOMETERS DOOR BEDRIJVEN

33.024.819 KILO CO2REDUCTIE

7  MEER SCHONE EN MINDER 
GEREDEN KILOMETERS 
DOOR ADVIEZEN LOGISTIEK 
MAKELAARS

75 bedrijven rijden voortaan minder kilometers 
en schonere kilometers, dankzij het advies van 
onze logistiek makelaars. De twee logistiek 
makelaars hebben hiervoor 290 bedrijven bena
derd en zijn er met 206 in gesprek gegaan. De 
resultaten: 1.417.260 minder gereden kilome
ters, 33.024.819 kilo CO2reductie en 183 dage
lijkse spitsmijdingen. Dit doordat bedrijven bij
voorbeeld elektrische bestel of vrachtauto’s 
hebben aangeschaft of voortaan over water ver
voeren in plaats van over de weg. De logistiek 
makelaars helpen bij een kostenbatenanalyse 
en adviseren over duurzame vervoersalternatie
ven en subsidieregelingen. Zo rijdt De Klok 
Logistics met twee elektrische vrachtwagens en 
maakten bedrijven als De Variabele en Unica de 
overstap naar elektrische bestelauto’s.

6  SLIM REIZEN NAAR DE NIJMEEGSE  
EN ARNHEMSE CAMPUSSEN

Een bloemenbakfiets voor het 
vervoer van bloemen. Verbeter
voorstellen voor loop routes van 
ovhaltes naar de campussen. 
Interactieve magazines over 
mobiliteit voor nieuw studenten. 
Spreiding van collegetijden. 
Prettige combireizen. Stuk voor 
stuk mooie initiatieven die 
ervoor zorgen dat studenten en 
medewerkers slimmer en scho
ner reizen van en naar de cam
pussen in Arnhem. Mede bedacht 

door studenten van deze 
 campussen zelf!
Ook in Nijmegen is er veel 
gebeurd om duurzaam reizen 
naar de campus te stimuleren. 
De focus lag op het terugdringen 
van het aantal auto’s in de spits. 
Door corona zijn de mogelijkhe
den voor leren, werken en zorg 
op afstand flink uitgebreid. 
Daarnaast hielden we ebike
probeeracties en stimuleerden 
we samenrijden, MaaS bij dienst

reizen en de combinatiereis van 
auto en ov. 
Eind 2022 voerden de campus
sen van Arnhem en Nijmegen 
samen de campagne ‘Hoe reis jij 
naar de campus’, om mensen te 
inspireren duurzamer te reizen.

8  FORENZEN REIZEN DUUR-
ZAMER DOOR ONZE 
WERKGEVERS AANPAK

Onze mobiliteitsmakelaar en projectleiders 
adviseren en begeleiden werkgevers bij het sti
muleren van duurzaam reizen onder hun mede
werkers. Dat doen ze met effectieve communica
tie via bereikbaarheidswebsites per gebied. Ook 
organiseren ze webinars. Via postcodescans en 
enquêtes analyseren ze de mobiliteit in een 
organisatie en dragen kansrijke oplossingen aan 
om te verduurzamen. Ze begeleiden acties om 
duurzaam reisgedrag te stimuleren, zoals ebike
probeeracties, fietschallenges en samenrijden. 
Het doel is om bij deze werkgevers duurzame 
mobiliteit structureel te borgen. Dit doen zij bij 
grote en middelgrote werkgevers, maar ook bij 
bedrijventerreinen als geheel, via de parkmana
gers. In totaal is er met ongeveer 500 werkgevers 
contact geweest waarvan er tientallen meede
den aan gerichte acties.

9  DIGITALISERING VAN MOBILITEITS DATA VOOR SLIMME 
MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST

Weggebruikers vooraf of tijdens de rit informatie 
geven over de geplande route en desgewenst alter
natieven aanbieden. Dat is het belangrijkste doel van 
het project ‘Data op orde’. Want actuele informatie 
bespaart tijd en geld, zorgt voor een betere doorstro
ming op de weg en vermindert CO2uitstoot. Met het 
digitaal aanbieden van vijftien soorten mobiliteits
data (over bijvoorbeeld parkeren, omleidingen, fiet
sen) kunnen techbedrijven navigatiesystemen verrij
ken en slimme apps ontwikkelen. Via kennissessies 

en een elearningprogramma ondersteunden we de 
18 gemeenten in onze regio bij het ontwikkelen van 
digitaal wegbeheer. Ze leren hoe ze de beschikbare 
mobiliteitsdata geborgd kunnen leveren.  

KOPLOPERS IN HET LEVEREN  
VAN ACTUELE ROUTEINFOR 
MATIE ZIJN FLITSMEISTER, 
ANWB, WAZE EN  
ROUTENET

5  DRUKKE A12  
OMZEILEN 

Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens 
staan vaak files. Ons project A12 Slim Reizen 
helpt reizigers en bedrijven om beter voorbereid 
op weg te gaan naar werk, studie, klanten, win
kels en recreatie. Zo introduceerden we in het 
najaar van 2022 de A12 Drukte Alert. Mensen die 
zich hiervoor aanmelden, ontvangen een gratis 
smsbericht als er de volgende dag meer drukte 
dan normaal wordt verwacht. Of als er werk
zaamheden zijn. Met deze informatie kunnen 
automobilisten hun reis aanpassen door bij
voorbeeld thuis te werken, hun vertrektijd aan 
te passen of een ander vervoermiddel te kiezen.

2.326 MENSEN MELDDEN  
ZICH AAN VOOR DE A12  
DRUKTE ALERT

WWW.SLIMSCHOONONDERWEG.NL 

https://www.slimschoononderweg.nl/

