
Persbericht 

Uitstekend mobiel: Project Netwerk Ketenmobiliteit/Wunderline inclusief de 

app WunderlineGO wint prijsvraag Deutsche Bund 

Een goed concept met de juiste benadering: het project Netwerk Ketenmobiliteit met 24 

projectpartners in Duitsland en Nederland heeft het goed gedaan. Met zijn succesvolle 

samenwerking ter verbetering van de mobiliteit was het project op 28 oktober 2021 bij de 

winnaars van de wedstrijd "Samen succesvol. Mobiel in plattelandsregio's". De wedstrijd is 

georganiseerd door het Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Samenleving en het 

Federaal Instituut voor bouwkundig, stedelijk en ruimtelijk onderzoek (BBSR), in het kader van het 

programma Regio vormgeven.  

Mobiliteit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk en economisch 

verkeer. Bij het oplossen van mobiliteitsproblemen wordt de doorslag dikwijls gegeven door 

samenwerkingsverbanden, met name in landelijke regio's. De projectdeelnemers c.q. 

netwerkpartners: Landkreis Leer, Weener, Bunde, Jümme, Stadt Leer, Westoverledingen, Landkreis 

Ammerland, Apen, Westerstede, Bad Zwischenahn, Stadt Oldenburg, Landkreis Oldenburg, Hatten, 

Hude, Ganderkesee, Delmenhorst, Gemeente Oldambt, Gemeente Midden-Groningen, Gemeente 

Groningen, Provincie Groningen, Land Niedersachsen en de vervoersorganisaties ZVBN, VEJ en het 

OV-Bureau Drenthe Groningen zijn daarvan doordrongen en hebben daarom hun project Netwerk 

Ketenmobiliteit/Wunderline ingediend:  

Het project wil met zijn 24 partners (verbeterde) modaliteiten en een interregionaal 

mobiliteitsaanbod realiseren, met name in landelijke gebieden. Een van de producten van het 

netwerk, dat onder het spoorproject Wunderline valt, is de innovatieve app Wunderline GO.  

Met deze app kan de gebruiker de wonderen van de regio en het aangrenzende buitenland verken-

nen en verzamelen (lokale attracties worden weergegeven als augmented reality en 3D-animatie). 

Om het plaatselijk openbaar vervoer te stimuleren, begint elke route bij een station. 

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van wetenschap, onderzoek, verkeer en bestuur heeft de 

twintig beste projecten geselecteerd uit een totaal van 45 ingezonden mobiliteitsprojecten in 

samenwerkingsverband. Dr. Markus Kerber, staatssecretaris van het ministerie, prijst de inzet van de 

winnaars: "De samenwerkingsprojecten die in deze wedstrijd onderscheiden zijn, lopen voorop en 

laten op nationaal niveau zien hoe mobiliteit er uit kan zien! Hier is de toekomst reeds in de praktijk 

gebracht. Wij willen dat belonen en de navolging daarvan bevorderen!"  

Het project Netwerk Ketenmobiliteit/Wunderline inclusief de app WunderlineGO en de andere 

winnende projecten worden gepresenteerd in Mobilikon, het online-naslagwerk voor 



mobiliteitsoplossingen. Aan de winnaars worden bovendien nog drie extra prijzen toegekend: over 

elk van de beste drie projecten wordt een korte film geproduceerd, die bij het artikel op Mobilikon 

geplaatst wordt om het project nog extra in het zonnetje te zetten. "Deze succesvolle 

samenwerkingsprojecten kunnen ook in andere gemeenten navolging vinden", aldus de manager van 

BBSR, dr. Markus Eltges. "Mobilikon laat hiermee, evenals met tal van andere voorbeelden, zien hoe 

dergelijke maatregelen de plaatselijke mobiliteit verbeteren. Het online-naslagwerk beschrijft de 

maatregelen op zeer levendige wijze om de besluitvormers van de gemeenten optimaal te 

ondersteunen bij de implementatie van soortgelijke projecten." 

In de bijlage vindt u een overzicht van alle 20 winnende projecten. 

 

 


