
Autodelen 
Presentatie Mensenstraat 







 

1. Introductie Natuur & Milieu 

2. Waarom zouden we moeten gaan autodelen? 

3.  Hoe jaagt Natuur & Milieu deze ontwikkeling aan? 

• Hopper 

• Greendeal 

• Testrijders  

• Autodeel Award voor gemeenten 



derde generatie milieuorganisatie:  

oplossingen 

 

1 Natuurbeschermers  

2 Activisten  

3 Oplossers 

• Natuur & Milieu maakt 
duurzame keuzes leuk, 
makkelijk & profijtelijk 

 



Natuur & Milieu 

kerngegevens 

• 65 mensen 

• 170.000 ‘doenateurs’ 

• 5.000 zakelijke relaties 

• Omzet 7 miljoen euro, 80% privaat.  

• Projectorganisatie 



Duurzaam leven leuk, makkelijk en 

profijtelijk maken 

Samen met bedrijven, overheden en consumenten 

 

Door middel van: 

• Inkoopacties 

• Campagnes/bewustwordingsacties 

• Onderzoek 

• Lobby / beleidsbeïnvloeding 

 

 



Waarom 
autodelen? 
 
 
 
• Milieuwinst 
Autodelers bezitten minder auto’s en 
rijden minder kilometers 

 
• Beleid 
Energieakkoord & Green Deal 
autodelen 

 
• Technologie 
Van toegang naar bezit 
Car2Go, SnappCar, BlaBla-car 



Hoe Jaagt Natuur & Milieu  

Autodelen aan?  



Een Hopper is slim. Denkt verder dan zijn 
eigen auto en de trein.  

 

Pakt net zo makkelijk ’n deelauto, OV-
fiets of taxi. En soms blijft hij thuis of gaat 
later of juist eerder op weg. 

 

Een Hopper kiest gewoon wat handig is, 
prettig of snel. Op dat moment. 

Hopper 
 



De Hopper kan 

kiezen 

Op ikbenhopper.nl vindt een 

Hopper alles wat hij nodig heeft 

om zijn reis slimmer, prettiger en 

duurzamer te maken 



Green Deal Autodelen 

• Doel: over 3 jaar 100.000 deelauto’s in Nederland 

• Ondertekend door brede coalitie van 30 partijen 

• Bekendheid autodelen vergroten, opbouwen en delen van kennis, 

opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen.   



Testrijders Programma 
 

25 Testrijders in regio Arnhem-Nijmegen 10 Testrijders in regio Rotterdam 

Testrijders rijden een jaar lang elektrisch en delen de auto zoveel mogelijk 

• Momenteel rijden er 35 testrijders langs de A15 

• 4.000 deelmomenten per jaar 

• Testrijders kunnen prijzen winnen en geld verdienen door hun auto veel te delen 

• Rotterdam gestart in maart, Arnhem/Nijmegen/Betuwe gestart in mei 2014 

• www.projecta15.nl/testrijders 



De Autodeel Award 
 

 

• 29 deelnemende gemeenten 

• Doel: Autodelen op de kaart zetten bij Nederlandse gemeenten 

• Gemeente met de  grootste versnelling op het gebied van autodelen 

 



bedankt 


