
 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne factsheet #3 

Antwerpen  

Wijs op weg in Antwerpen 

Doelgroep en aanpak 

In Antwerpen ligt de focus van het Wijs op weg-

project op werknemers die impact (zullen) ervaren 

van de grote infrastructuurwerken. In het kader van 

Switch (dat deel uitmaakt van Wijs op weg) lag de 

focus op 4 bedrijven/organisaties in het 

stadscentrum: Nokia, FOD Financiën, FOD Douane en 

FOD Regie der Gebouwen. 

Na goedkeuring van deelname aan Wijs op weg door 

het management van een bedrijf/organisatie, maakt 

het Wijs op weg-team i.s.m. de 

mobiliteitsverantwoordelijke een mobiliteitsgids op, 

op maat van de werkplek. Vervolgens zijn er 

verschillende contactmomenten met de werknemers 

van de werkplek, te beginnen met een collectief 

infomoment over de werken en Wijs op weg, en 

aansluitend de uitnodiging voor deelname aan de 

nulmeting voor Wijs op weg. 

Verspreiding van informatie en incentives 

Informatiemateriaal werd deels zelf ontwikkeld door 

het Wijs op weg-team en deels aangeleverd door 

mobiliteitspartners. Daarnaast werden diverse 

incentives verspreid: een fietsservicebox per 

werkplek en een fietszadelhoes of fluo en reflecterend 

hesje of rugzakovertrek voor deelnemers aan de 

nulmeting én de persoonlijke reisadviesgesprekken. 

Elke (geïnteresseerde) werknemer kreeg zijn 

persoonlijk reisadviespakket. 

 

 

 

 

 

 

   Over Antwerpen 

   Naam: Stad Antwerpen 

   Land: België 

   Bevolking: 516.009 inwoners 

   Oppervlakte: 204,51 km2    

Slimme en actieve mobiliteit staat centraal in het Antwerps mobiliteitsbeleid, gezien er de komende jaren 

grote infrastructuurwerken gepland zijn. 

 

 

 

Modal split:  Te voet: 15.3%  Fiets: 28.9%    

Auto: 41.4%   Openbaar vervoer: 14.4%                    

Topografie en reliëf: Vlak 

Persoonlijk reisadvies op maat 

Naast een collectief infomoment en aansluitend een 

infostand, bood de stad Antwerpen ook persoonlijke 

reisadviesgesprekken op maat van individuele 

werknemers aan. Hiervoor werkte het Wijs op weg-

team volgens een vooraf bepaalde planning één of 

meerdere dagen vanuit een infostand op de werkplek 

van het geëngageerde bedrijf. 

 

Gezondheid 

Gezondheid was onderdeel van de Wijs op  

weg-campagnes: gezondheidsboodschappen  

zaten vervat in de mobiliteitsgidsen en  

ander infomateriaal. Er werd ook duidelijk  

verwezen naar andere  

gezondheidscampagnes zoals  

www.tstadbeweegt.be en  

www.10000stappen.be en  

hun gezondheidsgerelateerde  

aanbod, toepassingen  

en apps.  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.tstadbeweegt.be/
http://www.10000stappen.be/


 

 

 

    

 

 

Lokale contactpersoon: 

Steven Windey - projectleider in Antwerpen         Email: steven.windey@stad.antwerpen.be 

Adres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen         Telefoon: 03 338 49 52 

Voor meer informatie, kijk op www.switchtravel.eu  

 

 

 

De auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze factsheet, die niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weergeeft. Het 

EASME noch de Europese Commissie zijn aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de erin vervatte informatie. 

ICT applications 

In februari 2016 lanceerde de stad Antwerpen 

www.slimnaarantwerpen.be, de site die alle info 

over de infrastructuurwerken bundelt en informeert 

over bereikbaarheidstools en -initiatieven in het 

kader van de werken. De website bevat al een 

slimme kaart met real time info. De volgende stap 

wordt een slimme routeplanner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze routeplanner zal niet enkel de snelste en 

slimste route in real time  tussen punt A en punt B 

voorstellen. Hij zal ook de combinatie van 

verplaatsingswijzen voorstellen. Vóór 

www.slimnaarantwerpen.be gebruikte de stad 

Antwerpen www.noorderlijn.be, met daarop een 

aparte pagina over Wijs op weg. Deze pagina bevat 

een online forum waar partners en deelnemers van 

Wijs op weg feedback konden posten en vragen 

konden stellen. 

Via Slim naar Antwerpen worden er ook digitale 

nieuwsbrieven verstuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Resultaten 
Deelnemers 
Start van de campagne: 636 
Kort na de campagne: 518 
Ongeveer 3 maanden na de campagne: 385 
 

Reisgedrag van overstappers 
Autogebruik (minstens één keer per dag) 

Vóór de campagne: 40,9% 
Kort na de campagne: 38,7% 
Ongeveer 3 maanden na de campagne: 31,7% 
 

Fietsen (minstens één keer per dag) 

Vóór de campagne: 19,6% 
Kort na de campagne: 20,9% 
Ongeveer 3 maanden na de campagne: 27,3% 
 

 

Impact van Wijs op weg op gezondheid 
Bewustzijn van gezondheidsvoordelen bij actief 

verplaatsen 

Vóór de campagne: 91, 6% 
Kort na de campagne: 92,3% 
Ongeveer 3 maanden na de campagne: 93,2% 

 

Overstappers (deelnemers die minder de 
wagen zijn beginnen gebruiken) 

Kort na de campagne: 26 
Ongeveer 3 maanden na de campagne: 28 
 
 

Wandelen (minstens één keer per dag) 

Vóór de campagne: 29,8% 
Kort na de campagne: 30,2% 
Ongeveer 3 maanden na de campagne: 32% 
 

Deelnemers die 3 maanden na de campagne… 

Minder verplaatsingen met de auto hebben gemaakt: 
10,1% 
Meer hebben gewandeld: 5,5% 
Meer hebben gefietst: 13% 

 

Impact van Wijs op weg op het milieu 
Minder aantal autokilometers: 17.085 km per week 
Minder brandstof: 1.366 liter per week 
Minder CO2: 3,4 ton per week 
Minder kosten: 99.498,88 EUR per jaar* 
* De totale kost die werd bespaard door energiebesparing en CO2 
reductie per jaar. 
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