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deelname
873 Vlaardingse leerlingen, 48 klassen 

 
Nederland 33% 

Vlaardingen 18%

90%  op loopafstand (1 km) 

97% op fietsafstand (2 km)

De korte autoritjes vervangen door lopen en fietsen, 
betekent veel minder CO2 en ook schonere lucht.
Wel zo gezond!

3 spandoeken, 49 posters, 950 flyers, 

360 stickervellen, 4 drop flags zijn gebruikt

51 juffen en meesters hielpen met stickeren, er zijn 34 

filmpjes opgenomen, 128 mailtjes gestuurd met het 

onderwerp 'Cycling4School', 325 kleurplaten 'route naar 

school' gekleurd, ruim 5.000 stickers geplakt

De JOGG-medewerkers hebben met de fiets (om spullen 
te brengen en te filmen) 18 km gefietst

Vlaardingse kinderen maakten in de actieweek ruim 7.800 
ritjes naar school. In de Vlaardingse pilot zijn 20.000 autokilo-
meters per jaar minder gereden, heel wat CO2-uitstoot minder! 

Alle lopende kinderen 
samen hebben ruim 8 
miljoen voetstapjes 
gezet, van en naar school

Als alle 5.800 basisschoolleerlingen van de 26 Vlaardingse 
basisscholen 10% minder autokilometers zouden maken en 
meer zouden fietsen/lopen, zouden ze samen ruim 
900.000 autokilometers besparen 

34% 18% 46% 2%

Fietsaandeel

het effect 

actieweek

Dat is 23x de aarde rond, 
anderhalf keer op en neer 
naar de maan en een 
flinke besparing op CO2

Hierboven treft u resultaten van de JOGG-pilot Cycling4School. www.cycling4school.nl 
Het volledige rapport is te bekijken op cycling4school.nl/rapportJOGG-pilots Vlaardingen en Oldebroek. 
Tekst: SOAB Adviseurs. Design: BoldGraphicDesign.nl
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     g drag/toolkitpve/factsheet-schoolmobiliteit_web.aspx?
     ext=.pdf.
>  https://kpvvdashboard-15.blogspot.com/
>  https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_CO2_WEB.pdf
>  https://www.voedingswaardetabel.nl/voedingswaarde/
    voedingsmiddel/?id=268
>  SOAB’s schoolverkeersdatabase (sinds 1994)
>  Evaluatierapport Cycling4School JOGG-Pilots Oldebroek 
    en Vlaardingen (SOAB, Breda, februari 2020)

‘Zet  ren a! Na bin 
zi j se ve te n 
be j is  e sla’
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gedi. Zo m kir od obi d 
ovt ar  voge nwi’ 


