
Samen werken 
aan bereikbaarheid 
  Inzet en resultaten  Beter Benutten Vervolg 

Van 2016 tot 2018 hebben Rijk, bedrijfsleven en Cleantech Regio samengewerkt in het programma 
Beter Benutten Vervolg. Doel van dit programma is een betere bereikbaarheid over weg, water en 
spoor in de drukste regio’s. In onze regio zijn onder de naam Slim Reizen Stedendriehoek diverse 
maatregelen gerealiseerd. Een overzicht van aanpak & resultaten.

Over Slim Reizen Stedendriehoek
In het programma Slim Reizen  Stedendriehoek werkten de 
provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en 
Zutphen en het  regionaal bedrijfsleven samen aan 
 duurzame mobiliteitsoplossingen. Zij weten dat een duur-
zame mobiliteitsverandering nodig is om onze regio bereik-
baar te houden en leveren hieraan graag een bijdrage. De 

maatregelen waren erop gericht om automobilisten uit de 
spits te krijgen en mensen ertoe te bewegen om een ander 
vervoersmiddel (fiets, ov), een ander tijdstip of een andere 
locatie (thuis) te kiezen. Samenwerking met alle partijen 
wordt verder uitgebouwd in het programma Slim en Schoon 
Reizen dat loopt van 2018-2021. 

Bijna 200 werkgevers 
nemen deel aan een of meerdere 
acties uit het programma Slim 
Reizen Stedendriehoek

800 spitsmijdingen

32 nieuwsbrieven aan 
650 werkgevers

61 intelligente  verkeers installaties  
(VRI’s) in regio

9 vrachtfietsen en  fiets koeriers  
zijn uitgeprobeerd tijdens 
de vrachtfietsactie

189 mensen  
probeerden een e-bike uit

oplevering van de snelle 
 fietsroute Apeldoorn- Deventer

27 werkgevers 
hebben  gebruikgemaakt van tender-
regelingen voor  bij voorbeeld de 
aanleg van een fietsen stalling of 
betere reis informatie 

Aansluiten Zutphen  
op  regionaal 
verkeersmanagementsysteem

12 bijeenkomsten voor en door 
bedrijven,  
waaruit diverse (samenwerkings)
projecten zijn voortgekomen

Deelname partnership  
Talking Traffic

78 mobiliteitsscans
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Projectresultaten

Succesvolle werkgeversaanpak
Bijna 200 werkgevers namen deel aan 
een of meerdere acties uit het pro-
gram ma Slim Reizen Stedendriehoek. 
Ze lieten bijvoorbeeld een mobiliteits-
scan uitvoeren of maakten met hulp van 
het programma werk van betere reis-
informatie of fietsenstallingen. Ook de 
ambassadeursaanpak, waarbij mede-
werkers die al duurzame mobiliteits-
keuzes maken optreden als ambassa-
deur, is vaak ingezet. Een groot aantal 
bedrijven heeft naar aanleiding van de 
acties het mobiliteitsbeleid aangepast. 

Unieke fietsenstalling in 
Deventer
De gemeente Deventer heeft flink 
 geïnvesteerd in de fietsvoorzieningen 
in de stad. Zo is de fietsenstalling bij 
het station als eerste fietsenstalling in 
Neder land aangesloten op het Verkeers-
Managementsysteem. Hierdoor ontstaan 
allerlei mogelijkheden om met reizigers 
te communiceren: via apps en informa-
tiediensten en via displays. Daarnaast 
zijn in de binnenstad meer fietsstallings-
plekken gerealiseerd. De gemeente wil 
hiermee het fietsgebruik stimuleren en 
de binnenstad aantrekkelijker maken. 

Vlot en veilig fietsen tussen 
Apeldoorn en Deventer

Het programma Slim Reizen Steden-
driehoek is opdrachtgever voor de 
 verbetering van de (snel)fietsroute 
tussen Apeldoorn en Deventer. Deze 
drukke route is de afgelopen jaren 
 grondig verbeterd. Er zijn nieuwe fiets-
paden en fietsstraten aangelegd, 
onoverzichtelijke situaties en kruisingen 
zijn aangepast en verkeerslichten zijn 
opnieuw afgesteld zodat fietsers eerder 
en langer groen krijgen. De fietsroute 
vormt door deze aanpassingen een 
 aantrekkelijk alternatief voor 
 bijvoorbeeld forenzen en bezoekers 
die nu nog met de auto reizen. 

Pakketje? Vrachtfiets!

Slimme logistiek kan op allerlei manieren, 
weet de logistiek makelaar van Slim 
Reizen Stedendriehoek. Hij bracht bijvoor-
beeld de fietskoerier onder de aandacht 
van organisaties die veel pakketjes op 
relatief korte afstand te bezorgen 
hebben. Diverse bedrijven, waaronder 
apotheken, thuiszorgorganisaties en 
maaltijdbezorgers, hebben tijdens de 
vrachtfietsactie een vrachtfiets uitge-
probeerd en er vervolgens met korting 
eentje aangeschaft. 

Intelligente TransportSystemen
De Cleantech Regio is een van de voor-
lopers als het gaat om de toepassing van 
Intelligente TransportSystemen (ITS). 
Binnen het Partnership Talking Traffic 
zijn we niet alleen deelnemer, maar 
 fungeren we ook als testlocatie. In de 
regio worden 61 intelligente verkeers-
regel installaties (IVRI’s) geplaatst. 
De uitrol gebeurt in het landelijke part-
nerschap. Dit alles draagt bij aan een 
betere doorstroming, minder uitstoot en 
overlast en een betere bereikbaarheid. 

VisitVeluwe Express
In het noordwesten van Apeldoorn ligt 
een aantal attracties: Paleis Het Loo, 
Apenheul en Koningin Julianatoren. 
Dit is een druk gebied met relatief veel 
 vertragingen. Slim Reizen Steden-
driehoek heeft samen met verblijfs-
parken en attractieparken, belangrijke 
stakeholders in dit gebied, een nieuwe 
vervoersdienst opgezet: de VisitVeluwe 
Express. Deze bus bracht gasten van de 
Veluwse recreatieparken snel en gemak-
kelijk naar de Apeldoornse attractie-
parken; de auto blijft bij het verblijfspark. 
Ruim 6.000 mensen maakten tijdens de 
Beter Benutten-pilot gebruik van de 
VisitVeluwe Express. De pilot is toen 
doorgezet. In de zomer van 2018 liep het 
aantal gebruikers terug. Toch blijft dit 
een mooi voorbeeld van samenwerken 
aan een betere bereikbaarheid.

Maaltijdleverancier Huuskes heeft in overleg met zorg-
instellingen de bezorgroute geoptimaliseerd. De nieuwe 

route bespaart zo’n 300 kilometer per week en dat scheelt 
tijd, brandstofkosten en CO2-uitstoot!
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