
Duurzaam van A naar B 
10 jaar duurzame mobiliteit  bij Arcadis
Een derde CO2- reductie in 10 jaar op mobiliteit

6x maatregelen met duurzame impact

Als advies- en ingenieursorganisatie maakt Arcadis Nederland het duurzame verschil voor klanten; we geven vorm aan een 
duurzame en fijne leefomgeving. Onze eigen bedrijfsvoering kan niet achterblijven: 94% van onze CO2-uitstoot is a�omstig van 
onze eigen mobiliteit. Al jaren optimaliseren we onze mobiliteit, met als doel: duurzame, flexibele en toekomstbestendige 
mobiliteit voor onze medewerkers en het verlagen van onze CO2-uitstoot. We doen dit door dagelijks de afweging te maken: is 
reizen echt nodig? En zo ja, hoe doe ik het zo slim en duurzaam mogelijk? 

10 jaar duurzame mobiliteit: Het resultaat 

Ambitie 2030

CO2

-49% totale CO2-uitstoot.

Een derde (28,7%) minder 
CO2 uitstoot op mobiliteit. 

Mobility Monitor

3% brandsto�esparing per 
jaar door inzetten Mobility 
Monitor. 

Ambitie: Arcadis Nederland is in 2030 volledig 
CO2-neutraal (zonder compensatie).

Doel:

95% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 2010.
Op binnenlandse reizen 0 uitstoot.
Restant van 5% op internationale vluchten.

Leaseauto’s

Een derde (29,8%) minder 
kilometers. 

Een derde (28,6%) minder 
leaseauto’s. 

40% van nieuw bestelde 
leaseauto’s is elektrisch in 
2019 (t.o.v. 0% in 2010).

Trein: 

Ruim 4 keer zoveel 
treinkilometers afgelegd.

Bijna 380.000 
internationale 
treinkilometers (t.o.v. 0 in 
2010). 

35% minder 
autokilometers na 
deelname. 

Low Car Diet

De laatste tien jaar verlaagde de CO2-uitstoot van Arcadis Nederland flink en verduurzaamden we onze mobiliteit. Kijken we 
vooruit, dan is de ambitie:
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Voortdurend in beweging: zo bereiken we een duurzame toekomst
Kijken we vooruit, dan maken we de grootste impact met:

Lancering Fynch app voor 
slimme mobiliteit en 
belonen duurzaam gedrag.

Verdere elektrificatie van 
de leasevloot.

Laden van elektrische 
leaseauto’s met groene 
stroom.

Duurzaam reisgedrag stimuleren 
Stimuleren en belonen door Mobility 
Monitor en Low Car Diet.

Plaats- en tijdona�ankelijk werken  
   Sinds 2019 zijn alle grote kantoren bij 
   intercitystations.
   Thuiswerken en digitaal overleggen
   actief faciliteren.

Deelmobiliteit voor iedereen (MaaS)
OV, deelfiets en -auto flexibel te gebruiken 
met de mobiliteitskaart.

Duurzamer rijden  
door de ondergrens voor zakelijke 
kilometers te verhogen (minder 
leaseauto’s) en elektrische auto’s te 
stimuleren.

Duurzaam parkeerbeleid 
   Parkeren verder van kantoor dan het
   station.
   Elektrisch vervoer mag voor de deur
   parkeren.

Verduurzaming vliegreizen 
reizen tot 700km met de trein en 
KLM-vluchten op biofuel. 


