
SmartwayZ.NL op de goede koers  
De juiste maatregelen met effecten op 
de gewenste locaties 
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Conclusies uit Jaarrapport SmartwayZ.NL 2020-2021
Slimme en schone mobiliteit zijn randvoorwaarden voor een goed functionerende economie in Zuid-Nederland. Binnen 

SmartwayZ.NL werken publieke en private partners samen aan het mobiliteitssysteem van vandaag en morgen. Lees hier 

een samenvatting van hoe SmartwayZ.NL in 2020 en de eerste helft van 2021 aan de slag is gegaan en welke impact het 

samenwerkingsprogramma maakt. 

1 VOORTGANG 2020 - 2021 
Van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021 zijn verschillende stappen gezet om de mobiliteitsambities van Zuid-Nederland te realiseren: 

Eerste maatregelenpakket 
‘smart mobility’ voor alle regio’s. 

25 nieuwe startups 
in Mobility Lab. 

Meer spreiding van mobiliteit 
door het anders plannen van onderwijs en 

werk en het faciliteren van thuiswerken  

en –studeren. 

Voorbereiding en start 
van verschillende infrastructuurprojecten, 

waaronder de A2 Weert-Eindhoven en 

InnovA58. 

Ruim 1.500 geregistreerde activiteiten 
(concrete producten die aansluiten bij de buitenwereld, bijv. een iVRI) 

onder de vlag van SmartwayZ.NL, o.a. op het gebied van Verkeersmanagement, Smart Logistics  

en Werkgeversbenadering. 

Geregistreerde activiteiten per fase (cumulatief) 
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2 TRENDS 

Robuuste economie 
De economie in Zuid-

Nederland blijkt robuust en 

heeft daarom relatief weinig 

hinder ondervonden van de 

Covid-19 pandemie. 

Nauwelijks files 
Het aantal reisbewegingen 

in Zuid-Nederland daalde in 

2020 met een derde t.o.v. 

2019, dit kwam door de Corona- 

maatregelen. Hierdoor waren er 

nauwelijks files. 

Daling bij alle 
vervoermiddelen 
Ondanks een verschuiving in 

het gebruik van trein en bus 

naar auto en fiets was er in 

alle netwerken sprake van 

een daling in het gebruik van 

vervoermiddelen. 

Zwaarste knelpunten: 
A58 en Ring A2/N2 
Tijdens de coronapandemie 

werd duidelijk waar de 

zwaarste knelpunten in het 

netwerk ontstaan: A58 Tilburg-

Eindhoven en Ring A2/N2 

Eindhoven. 

10-20% thuiswerken 
Er is sprake van meer thuiswerken  

en spreiding van activiteiten over  

de dag, deels structureel. Onder- 

zoek geeft aan dat 10-20% van 

het toegenomen thuiswerken 

in stand kan blijven dankzij een 

goed werkgeversbeleid (vanuit 

mobiliteitsoogpunt). 

Weinig impact op 
logistieke sector 
De Covid-19 pandemie had 

nauwelijks invloed op het 

geladen en geloste gewicht in 

de logistieke sector van Zuid-

Nederland. 
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3 IMPACT VAN SMARTWAYZ.NL-ACTIVITEITEN 
Na een aanloopperiode is het aantal activiteiten dat een directe impact heeft op de vraag en het aanbod in het mobiliteitssysteem snel toegenomen. 

Dit leidde tot een verschuiving van het autogebruik naar duurzame alternatieven zoals fietsen en thuiswerken. De berekende resultaten: 
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* Het totaal aantal uren reistijdverlies door vertraagd verkeer of fileverkeer,  

in vergelijking met ongestoorde afwikkelingen. 

• Deze maatschappelijke baten wegen op tegen de kosten die zijn  

gemaakt in het kader van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling  

Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023. Het programma als  

geheel is tot zover dus kosteneffectief.  

• De huidige maatregelen grijpen in op de corridors met de grootste problemen. Daardoor is de  

focus van de maatregelen goed. Corridors die achterblijven qua effect zijn de A27 tussen Houten en 

Hooipolder en de A67 tussen Eindhoven en Geldrop. 

4 CONCLUSIES 
• Het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility is hard op weg en we 

zien dat het nu al effect heeft. Focus op activiteiten met de meeste 

impact is van belang. 

• Richting 2023 is er de noodzaak tot intensiveren van de activiteiten 

om impact te hebben in het kader van grote wegwerkzaamheden die 

vanaf dat jaar in uitvoering komen. 

• De afname en betere spreiding van reisbewegingen moet worden 

bestendigd. Extra inzet hierop is effectief. Hybride werken en studeren 

zijn krachtige middelen om de druk op het mobiliteitssysteem duurzaam 

te verlichten. 

• SmartwayZ.NL draagt in toenemende mate bij aan een duurzame 

samenleving (reductie van NOx, CO2, PM10). Vooral een logistieke 

modal shift van weg naar spoor en water blijkt sterk bij te dragen 

aan duurzaamheidsdoelen. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door 

bijv. de elektrificatie van hun wagenpark.  

• Blijven innoveren is noodzakelijk voor het mobiliteitssysteem van de  

toekomst en oog voor de ontwikkeling van de markt is hierbij van belang. 

Leest u graag het volledige jaarrapport? Neem dan een kijkje op www.smartwayz.nl. 

Bij vragen of voor meer info kunt u mailen naar info@smartwayz.nl. 
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