5	Twintig Haagse Testrijders delen
hun elektrische auto
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De Testrijders zijn de Haagse
ambassadeurs voor autodelen en
elektrisch rijden. Deelnemers aan het
project zijn inwoners, stichtingen,
buurtverenigingen en ondernemers die
wonen en/of werken in de gemeente
Den Haag. Zij leasen een jaar lang een
volledig elektrische e-Golf tegen een
aantrekkelijk tarief en delen de auto
met zoveel mogelijk mensen: buren,
vrienden, kennissen, maar ook
onbekenden.

Wat is de rol van de gemeente?
Het project Testrijders wordt georganiseerd door
Natuur & Milieu en is opgezet in samenwerking
met de gemeente Den Haag. Het stimuleren van
autodelen is een onderdeel van het gemeentelijk
Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018.

Hoe stimuleert dit initiatief
autodelen?
De deelnemers delen hun auto minimaal vijf keer
per maand via SnappCar of ‘gewoon’ recht-

streeks aan bekenden. Zo komen in één jaar in
totaal 2.400 Haagse inwoners in contact met
autodelen.

Interessant voor andere
gemeenten?
Het project Testrijders is eerder van start gegaan
in de gemeenten Rotterdam, Arnhem en Nijmegen. Binnenkort start Natuur & Milieu ook in
andere steden met dit project.

Over Natuur & Milieu
Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame
wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen
zonder schade aan natuur en milieu. Waar duurzame
keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met mensen, bedrijven
en overheden maken wij onze wereld beter met een
stap vooruit.
Wij zien een wereld waarin mensen gebruikmaken
van onuitputtelijke energiebronnen zoals zon en wind.
Kiezen voor slim en schoon vervoer. En genieten van
duurzaam, gezond en lekker eten. Wij helpen door
duurzaam beleid en door duurzame keuzes gemakkelijk,
leuk en voordelig te maken. Wij overtuigen met onze
kennis en argumenten en als het nodig is, laten we onze
tanden zien. Zo werken wij met hart en hoofd aan grote
klimaat- en milieuwinst.

Over CROW-KpVV
Deze uitgave is gefinancierd uit het KpVV-Meerjaren
programma dat CROW uitvoert namens de gezamenlijke
overheden. Het doel van dit programma is een bijdrage
te leveren aan het competenter maken van de overheid
op het gebied van mobiliteit. CROW is een non-profit
kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers
en adviesbureaus.
CROW-KpVV is actief op de volgende gebieden:
Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk CROW-
Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp. In een breed
netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele
ontwikkelingen in het decentrale beleid en verspreidt
en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert
nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat hun betekenis
is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Colofon
tekst en eindredactie
Natuur & Milieu

vormgeving
Inpladi bv, Cuijk

beeld
Subsoda, Utrecht

contact
CROW klantenservice:
klantenservice@crow.nl of (0318) 69 53 15

bestellen
Deze uitgave is gratis te downloaden via
www.crow.nl/autodelen

Praktische kennis
direct toepasbaar

