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Loendersloot helpt u graag om verantwoord en bewust vooruit te blijven plannen. 
Dit doen wij zowel voor de dag van morgen als voor de langere termijn. Onderstaand 
vindt u enkele van onze producten welke allemaal iets toevoegen aan de mobiliteit 
van de toekomst; voor morgen en tot voorbij 2030. Wij horen graag van u!

Beste relatie,

Als de coronacrisis ons iets leert is dat het altijd belangrijk is om voor de toekomst te 
plannen en klaar te staan om flexibel op nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren.

Dit is ook belangrijk op het gebied van mobiliteit. Zo hebben wij niet alleen een 
Loendervloot (zie foto), welke ons personeel in staat stelt om duurzaam om te gaan 
met de vervoersvraag van ons bedrijf, maar hebben wij ook goede online infrastruc-
tuur om op afstand te kunnen werken.

Wij zijn gedurende de coronacrisis tijdens kantooruren bereikbaar via 024 420 00 65 
en info@loenderslootgroep.nl.



EEN FRISSE KIJK OP MOBILITEIT

 #frissegasten   www.loenderslootgroep.nl   #frissegasten

Loendersloot assisteert in de ontwikkeling van complete Smart 
Mobility programma's waarbij intelligente, veilige en verbonden 
mobiliteitsstructuren worden gecreëerd. Wij leveren mobiliteit van 
begin tot eind. Samen met onze experts leveren wij visie met een 
compleet uitvoeringsplan, helpen wij met de implementatie en 
verzamelen we de beste instrumenten om van het programma een 
succes te maken.

Blijven binnen uw organisatie taken zoals het beantwoorden van 
mails, meldingen of andere vragen liggen als gevolg van drukte? 
Heeft u behoefte aan een paar extra handen mét verkeerskundige 
hersens die opgelopen achterstanden kan wegwerken en binnen 
de gestelde termijnen in (proces)antwoorden kan voorzien (denk 
aan verkeersbesluiten, etc.)?

De omvang van de pakketmarkt blijft elk jaar toenemen, hetgeen 
de stedelijke structuur op de proef stelt. Vanaf 2050 mogen alleen 
emissievrije voertuigen nog de stadscentra in. De markt van schone 
alternatieven is versnipperd en samenwerkingen zijn complex. 
Strategie en beleid van de gemeente is gewenst. Loendersloot is 
specialist op het gebied van  duurzame vormen van stadsbevoor-
rading. 

Elke woonomgeving en doelgroep vraagt om een ander type mobi-
liteit.  Maatwerk is gewenst en ook noodzakelijk. Loendersloot 
helpt u met het bereiken van concreet resultaat bij woningontwik-
keling van nu voor de dag van morgen. Voorkom toekomstige over-
capaciteit m.b.t. parkeren, houd de woningopgave financieel beta-
albaar, bouw meer en doe actief aan CO2-reductie en leefbaarheid!

Werken bij Loendersloot? Bekijk onze vacature!

Samen naar Smart Mobility!

Mailbox Verkeerskunde

Slimme en schone stadslogistiek

Mobiliteit bij Woningontwikkeling

https://www.loenderslootgroep.nl/nieuws-en-projecten/samen-naar-smart-mobility/
https://www.loenderslootgroep.nl/mailboxservice/
https://www.loenderslootgroep.nl/slimme-en-schone-stadslogistiek/
https://www.loenderslootgroep.nl/nieuws-en-projecten/mensgerichte-mobiliteit-bij-woningontwikkeling/
https://www.loenderslootgroep.nl/vacatures/adviseur-verkeer-mobiliteit/
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