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Iedereen die over de A12 rijdt, merkt het. Het is weer hartstikke druk tussen Arnhem en de Duitse 

grens en de files die tijdens de pandemie wegbleven, zijn weer terug als vanouds. De A12 ter hoogte 

van de Liemers staat in de top tien van drukste fileplekken van Nederland, aldus de ANWB. Om de 

 regio bereikbaar te houden, proberen samenwerkende partners, onder aanvoering van  Rijkswaterstaat, 

via het project A12 Slim Reizen wat aan de bereikbaarheid van de regio te doen. 

‘Mensen kiezen 
vaker voor de fiets’

Tevredenheid over project A12 Slim Reizen

Inmiddels draait de economie weer op volle 
toeren en dat zien we ook aan de dagelijkse 
filemeldingen. Een mooi moment om eens te 
kijken of project A12 Slim Reizen inderdaad wat 
heeft opgeleverd? Jazeker, zeggen de initiatief
nemers. “We zien dat steeds meer bedrijven 
bewuster aan de slag gaan met hun mobiliteits
beleid. Ook wordt er steeds meer deelgenomen 
aan de webinars die we organiseren. Verder 
geeft de evaluatie van de eerste FietsChallenge 
A12 aan dat mensen voornemens zijn om vaker 
te gaan fietsen”, zegt Sandra Faessen, project
manager van A12 Slim Reizen.
Even terug naar de oorsprong. Met A12 Slim 
Reizen  onderdeel van het regionale program
ma Slim & Schoon Onderweg  stimuleren be
drijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen 
een andere manier van reizen op het traject A12 
ArnhemDuitse grens. Sandra Faessen: “Nieuwe 
wegen alleen zijn namelijk niet genoeg voor het 
duurzaam bereikbaar en leefbaar houden van 
de regio. Het is ook nodig dat we anders 
gaan reizen. En het is zeker mogelijk om 
onze reis misschien slimmer te plannen. 

Voor forenzen, scholieren, chauffeurs in het 
zakelijk verkeer en transport, maar ook recrean
ten. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door vooraf je 
route te checken, reizen op andere tijden en 
kiezen voor ander vervoer dan de auto. En waar 
mogelijk thuis te gaan werken. Op die manier 
zorgen we samen voor een betere doorstroming 
van het verkeer op en om de A12.”

Creatieve oplossingen 
A12 Slim Reizen wil het niet alleen aan de in
dividuele reiziger overlaten om anders te gaan 
reizen, maar stimuleert dit met behulp van 
verschillende maatregelen en tips. Een voor
beeld is de FietsChallenge A12 waarmee werk
gevers uit De Liemers en Arnhem op een leuke 
manier het fietsgebruik onder hun medewerkers 
stimuleren. Een ander voorbeeld is de inzet van 
mobiliteits en logistiek makelaars. Mobiliteits
makelaar Marc Kemink bekijkt bijvoorbeeld met 
bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen 
hoe zij hun mobiliteitsbeleid slim en duurzaam 
kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door het stimule
ren van fietsgebruik, carpoolen, thuiswerken en 
aangepaste werktijden. Sandra Faessen: “Hij 
begeleidde onder andere woningcorporatie 
Plavei met het verduurzamen van hun mobili
teitsbeleid. Voerde voor de gemeente Zevenaar 
een mobiliteitsscan uit. En ging voor een grote 
logistiek dienstverlener in gesprek met de ge
meente om een fietspad te realiseren zodat 
medewerkers veilig met de fiets naar de locatie 
in 7Poort  kunnen komen.”
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Plavei
In de Liemers hebben veel bedrijven deel
genomen aan de fietsChallenge. Zoals JAZO 
 Zevenaar, DuFor Polyester Specialties, IA Groep, 
Rittal Nederland, Cito Benelux, Dachser, 
Vink Kunststoffen en Vandersanden. Woning
corporatie Plavei maakte gebruik van de mobili
teitsscan, die niet alleen inzicht gaf in het woon 
en werkverkeer van haar medewerkers maar 

ook oplossingsrichtingen om 
dat te beïnvloeden. “De 
mobiliteitsscan gebruiken we 
als vertrekpunt voor aanvul
lende stappen die wij als 
or ganisatie zetten om verder 
te verduurzamen,” vertelt pro
jectcoördinator Mariska van Oor
schot van Plavei. “Zo bleek er een 

deelauto te veel te 
zijn en werden de 
bestaande bedrijfs
auto’s vervangen 
door elektrische 

auto’s. Ook werd er 
een ebike aangeschaft 

voor ritten van mede
werkers naar bewoners. 

Door een tracker in de fiets, zien 
we dat er meer gefietst wordt. Daar waar 

mensen eerst voor de kleine ritjes de auto pak
ten, gaan ze nu op de fiets. Dit is zo’n groot 
succes dat er voor komend jaar twee extra 
 elektrische deelfietsen zijn begroot.” 

Inzichten door mobiliteitsscan
De gemeente Zevenaar stelde een duurzaam
heidsambitie vast. In 2025 wil de gemeente een 
100% CO2 neutrale gemeentelijke organisatie is 
zijn, zegt Lars Grims, beleidsmedewerker 
energie transitie, duurzaamheid en circulaire 
economie bij de gemeente Zevenaar. “Ik heb 
contact opgenomen met mobiliteitsmakelaar 
Marc  Kemink voor het uitvoeren van een mobili
teitsscan. De scan gaf ons onder andere inzicht 
in de reisafstanden van onze medewerkers en 
hoeveel medewerkers er wonen op een geschik
te fiets of ebike afstand. Ook liet de scan mooi 
zien hoeveel CO2uitstoot de gemeente kan 
reduceren als groepen werknemers minder of 
anders reizen. En hoeveel ziekteverzuim we 
kunnen reduceren als we actief reizen stimule
ren bij onze werknemers.” 

Gratis mobiliteitsscan
Bedrijven die meer informatie willen over de 
mogelijkheden die het programma A12 Slim 
Reizen kan bieden, kunnen contact opnemen 
met mobiliteitsmakelaar Marc Kemink. 
 Informatie: www.A12slimreizen.nl. 

Fietschallenge levert in Liemers 10.000 kg CO2-besparing op

Fietschallenge A12 is in de Liemers een groot succes. De FietsChallenge ging voor het eerst 
van start in 2021. 206 werknemers uit De Liemers fietsten samen een rondje om  de aarde. 
Samen fietsten de deelnemers aan de FietsChallenge A12 in 2021 in totaal 54.393 kilometer 
en bespaarden daarmee 9.954 kg CO2. Ze droegen daarmee bij aan de vermindering van de 
drukte op de A12, vergrootten hun persoonlijke gezondheid en de gefietste kilometers 
 leverden een geldbedrag op voor goede doelen in de regio. Op 1 september 2022 deden er 
371 mensen uit De Liemers en Arnhem mee aan de uitdaging. Het aantal gefietste kilometers 
stond op 1 september al op bijna 72.000.  


