
Slim reizen in Europa 
Is het gras bij de buren groener? 

woensdag 31 oktober 2012 



Onderzoek KpVV 

 

Wat kunnen we leren van mobiliteitsmanagement in het buitenland? 

 

woensdag 31 oktober 2012 



NL loopt voorop bij (1) 
MM bij werkgevers & Het Nieuwe Werken 

woensdag 31 oktober 2012 



NL loopt voorop bij (2) 
MM bij wegwerkzaamheden 

woensdag 31 oktober 2012 



NL loopt voorop bij (3) 
Mobiliteitsbudgetten & slimme mobiliteitsdiensten 

woensdag 31 oktober 2012 



NL loopt voorop bij (4) 
Spitsmijden 

woensdag 31 oktober 2012 



NL kan leren dat…(1) 
… MM meer is dan files 

 bestrijden op rijkswegen 

woensdag 31 oktober 2012 

 

    Londen (GB) 

 

 

 

 

   Worcester (GB) 



NL kan leren dat…(1) 
… MM meer is dan files bestrijden op rijkswegen 

woensdag 31 oktober 2012 

 

    Göteborg (S) 

 

 

 

 



NL kan leren dat… (1) 
MM is meer dan files bestrijden op rijkswegen 

woensdag 31 oktober 2012 

Lund (S) 



NL kan leren dat… (2) 
… MM meer is dan werkgevers & werknemers 

woensdag 31 oktober 2012 



NL kan leren dat… (2) 
… MM meer is dan werkgevers & werknemers 

woensdag 31 oktober 2012 

                 München (D) 

 

 

Worcester (GB) 



NL kan leren dat… (3) 

…je meer  

slimme  

allianties 

kunt sluiten 

woensdag 31 oktober 2012 

Zwitserland 



NL kan leren dat… (3) 
                       … je meer slimme allianties kunt sluiten 

woensdag 31 oktober 2012 

Oostenrijk 



NL kan leren dat… (4) 
…marketing, cultuur- en gedragsverandering essentieel zijn 

woensdag 31 oktober 2012 

                 München (D) 

../../03 Afbeeldingen/MM internationaal/D-München Radlhauptstadt/Prämierung Radlstar.mp4


NL kan leren dat… (4) 
…marketing, cultuur- en gedragsverandering essentieel zijn 

woensdag 31 oktober 2012 

Nottingham (GB) 



NL kan leren dat… (4) 
…marketing, cultuur- en gedragsverandering essentieel zijn 

woensdag 31 oktober 2012 

Londen (GB) 



NL kan leren dat…(5) 
je mobiliteitseisen kunt stellen 

aan nieuwbouwprojecten 

 

woensdag 31 oktober 2012 

Sihlcity, Zürich (CH) 



NL kan leren dat…(5) 

woensdag 31 oktober 2012 

je mobiliteitseisen kunt stellen 

aan nieuwbouwprojecten 

 
Sihlcity, Zürich (CH) 



NL kan leren dat…(5) 

woensdag 31 oktober 2012 

je mobiliteitseisen kunt stellen 

aan nieuwbouwprojecten 

 

Zürich (CH): streng parkeerbeleid & 

maximale parkeernormen 



Meer weten? 

woensdag 31 oktober 2012 

 

www.kpvv.nl 

http://kpvv-mminternationaal.blogspot.nl 

 


