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30 Dagen Minder Wagen:  
lessen en aanbevelingen voor 
duurzame mobiliteit
Wat gebeurt er als duizenden mensen een maand lang zo 
min mogelijk hun auto gebruiken? Die vraag vormde de 
basis voor de campagne ‘30 Dagen Minder Wagen’ van het 
Netwerk Duurzame Mobiliteit. In juni 2022 gingen 
welgeteld 6.509 deelnemers de uitdaging aan om hun auto 
een maand lang aan de kant te laten staan. Naast praktische 
tips, kregen de deelnemers toegang tot gratis openbaar 
vervoer en kortingen op deelmobiliteit. Het resultaat? 
Ongeveer 166.000 autoloze dagen tijdens de maand juni en 
137 ton minder CO2. Lees het artikel vanaf p. 8.
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