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Inleiding
De Cleantech Regio (voorheen: Regio Stedendriehoek) neemt sinds 2014 
deel aan het nationale programma Beter Benutten. In dit programma 
werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, 
water en spoor te verbeteren in de drukste regio’s. Zo ook in onze regio, 
onder de naam Slim Reizen Stedendriehoek. 

In de periode 2016-2018 zijn diverse 
maatregelen gerealiseerd onder de 
noemer Beter Benutten Vervolg, samen 
met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen 
en de provincies Gelderland en Overijs-
sel. De maatregelen zijn gericht op het 
uit de spits halen van automobilisten 
door anders te reizen en te werken. Met 
als belangrijkste doelgroepen de foren-
zen en hun werkgevers. Deze rapportage 
laat de resultaten zien die in onze regio 
onder Beter Benutten Vervolg zijn 
bereikt. 

De belangrijkste maatregelen:

•   Slim Reizen Stedendriehoek: 
intensief samenwerken met 
werkgevers

•  Slimmer vrachtvervoer over 
de weg en het spoor 

•  Verbeteren bereikbaarheid 
Deventer

•   Verbeteren bereikbaarheid 
Apeldoorn

•  Stimuleren fiets
•  Intelligente TransportSystemen 

(ITS)
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  Jos Penninx op de fiets
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In beweging!
Onze regio is in beweging! Letterlijk én 
figuurlijk. Dat is mooi terug te zien in 
deze rapportage. 

Letterlijk is onze regio in beweging 
doordat inwoners en bedrijven sneller 
van A naar B kunnen reizen. Dankzij 
allerlei grote en kleine maatregelen. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de slimme 
verkeerslichten en andere Intelligente 
TransportSystemen die het verkeer beter 
regelen. Maar ook aan de verbeterde 
fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer, 
waardoor mensen veiliger en vlotter 
tussen deze twee steden fietsen.
 
Ook letterlijk in beweging komen de 
vele honderden mensen die hun auto 
hebben verruild voor een fiets. Dankzij 
onze fietsacties probeerden honderden 
werknemers een e-bike, high speed 
e-bike of vrachtfiets uit. 

Figuurlijk komt onze regio ook in 
beweging, want wij werken met steeds 
meer werkgevers samen aan een betere 
bereikbaarheid. Werkgevers weten net 
als wij dat duurzame mobiliteitsveran-
dering echt nodig is willen we onze regio 
bereikbaar houden. Ook hier geldt: elke 
maatregel helpt, klein én groot. Of dat 
nu de aanleg is van een fietsenstalling 
door een mkb-ondernemer, mede 
gefinancierd door onze tenderregeling. 

Of de introductie van een nieuwe ver-
voerwijze: aantrekkelijk busvervoer voor 
de gasten van Veluwse recreatieparken 
die een attractiepark in Apeldoorn willen 
bezoeken. De VisitVeluwe Express is het 
resultaat van een mooie samenwerking 
tussen attractieparken, recreatieparken, 
de gemeente Apeldoorn en Slim Reizen 
Stedendriehoek. 
  
Door deze goede samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven hebben wij 
onze positie als multimodaal knooppunt 
in Oost-Nederland verstevigd. Deze 
beweging stopt niet met het eindigen 
van Beter Benutten Vervolg. Onlangs 
hebben we een programma gepresen-
teerd voor de jaren 2018-2021, dat ook 
is opgenomen in de Cleantech Agenda. 
De fiets blijft de komende jaren een 
speerpunt, maar tegelijkertijd verbreden 
we onze focus. We gaan ook inzetten op 
duurzame mobiliteit, innovatie en logis-
tiek. We verstevigen de samenwerking 
met partijen. Op deze manier kunnen we 
de lessen uit Beter Benutten voortzetten 
en ons zo in blijven zetten voor deze 
regio.

Jos Penninx
Portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit 
van de Cleantech Regio

Voorwoord
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Overall resultaat
De diverse maatregelen hebben ertoe 
geleid dat er dagelijks ruim 800 minder 
auto’s in de spits (zowel ochtend- als 
avondspits) aanwezig zijn. De samen-
werking met bedrijven is het meest 
 succesvol. Bedrijven zijn ondersteund 
om hun mobiliteit, en dan met name 
woon-werkverkeer, anders te organise-
ren. Door deze maatregelen, die soms 
financieel ondersteund zijn, is het aantal 
auto’s in de spits met 400 teruggedron-
gen. Ook het verbeteren van de fietsroute 
Apeldoorn-Twello-Deventer heeft al 
effect. Bijna 200 mensen pakken nu 
dagelijks de fiets in plaats van de auto. 
Het algemeen stimuleren van het fietsen 
in campagnes en in de app Slim&Snel 
(sparen voor geld en punten) heeft even-
eens effect gehad. 

Bijkomende opbrengsten en 
 effecten
Gedurende het programma Beter Benut-
ten Vervolg heeft de Cleantech Regio ook 
mooie resultaten geboekt die niet direct 
als programmadoelstelling waren 
geformu leerd. Resultaten die een 
 positieve bijdrage leveren aan een 
 aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat 
en aan het imago van de regio. Zo is 
onze regio in aanloop naar het Klimaat-
akkoord al actief gestart met het terug-
dringen van CO2.
De samenwerking tussen werkgevers, 
overheden, binnenstadondernemers, 
mobiliteitsaanbieders en andere betrok-
ken partijen in de Cleantech Regio is 
verder gegroeid. Al deze stakeholders 

hebben hun kennis gedeeld, werkwijzen 
uitgewisseld en van elkaar geleerd. Bij 
meer en meer organisaties ontstaat 
bewustwording én draagvlak om meer 
duurzame keuzes in mobiliteit te maken. 
Hier willen we mee doorgaan. 

En nu, hoe verder?
De Cleantech Regio zet de aanpak van 
Beter Benutten Vervolg door in het 
 programma Slim en Schoon Reizen, 
gericht op verandering in mobiliteits-
gedrag en duurzame mobiliteit. 

In de volgende hoofdstukken gaan we 
per maatregel dieper in op de diverse 
resultaten en bijkomende opbrengsten 
en effecten.
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  Wat 

Samen met werkgevers stimuleren we 
 werknemers om buiten de spits te reizen

  Hoe

Door de inzet van mobiliteitsscans, een 
 tenderregeling, slimme deals, de 
 ambassadeursaanpak en bijeenkomsten

1  Slim Reizen 
Stedendriehoek: 
intensief 
samenwerken met 
werkgevers
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Bijna 200 werkgevers 
nemen deel aan een of meer-
dere acties uit het programma 
Slim Reizen Stedendriehoek 

78 mobiliteitsscans

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

20 werk gevers 
voeren in hun beleid 
 verbeteringen door voor 
 duurzame mobiliteit

 De belangrijkste resultaten op een rij:
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Mobiliteitsscan
Met de gratis mobiliteitsscan geeft Slim 
Reizen Stedendriehoek werkgevers 
inzicht in het reisgedrag van hun mede-
werkers. Inclusief advies hoe er slimmer 
gereisd kan worden. Dit programma 
loopt door in 2018 en 2019.

> Effecten
De mobiliteitsscan is door 78 werk-
gevers uitgevoerd, 20 werkgevers 
hebben vervolgens daadwerkelijk 
 verbeteringen doorgevoerd voor duur-
zame mobiliteit. Een groot deel bekijkt 
nog hoe er mogelijk veranderingen 
doorgevoerd kunnen worden.

Tenderregeling 
Werkgevers die investeerden in 
 file besparende maatregelen, konden 
aanspraak doen op de tenderregeling 
van Slim Reizen Stedendriehoek. Denk 
aan maatregelen als fietsvoorzieningen 
waardoor werknemers meer gaan fietsen, 
of betere reisinformatie verstrekken 
waardoor medewerkers meer buiten 
de spits reizen. De ondernemer nam 
 minstens de helft van de projectkosten 
voor zijn rekening. 

> Effecten
27 werkgevers, waaronder Inter-
Techno, Remeha, D2Go, KonnecteD, 
CSO De Zonnehoek, Kepro, Hollander 
Techniek Apeldoorn en Van Hees 
hebben gebruikgemaakt van deze 
tenderregeling. 

Onder de noemer Slim Reizen Stedendriehoek werkt de Cleantech Regio 
intensief samen met bedrijven en instellingen aan een duurzame, vitale 
regio. We verbinden initiatieven uit de regio met de doelen, ambities en 
motivaties van werkgevers en hun werknemers.

NIEUW RESULTAAT

tot 8 km
CO2

CO2 footprint

Parkeerdruk8 tot 15 km

VitaliteitMax 1,6x langzamer

KostenWoon- werkplek < 500m van collega

OUD

Nieuwe inzichten uit de mobiliteitsscans
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‘Vijftig medewerkers verruilden in 2017 hun auto voor de 
fiets of het ov; ons doel is behaald! De opzet is mede gefi-
nancierd door de tenderregeling van Slim Reizen Steden-
driehoek. We hebben de fietsenstalling opgeknapt, boden 

(elektrische) bedrijfsfietsen aan voor dienstreizen en deden 
mee aan de Slim en Snel campagne. Ook voerden we nieuw 
parkeerbeleid in: medewerkers die minder dan 5,5 kilometer 
van hun werk wonen, mogen hun auto niet meer op een van 

de parkeerterreinen plaatsen.’
Jeroen Kroese

Oud-directeur van netwerkorganisatie KonnecteD

Aanpak voor en door medewerkers
Als organisaties flinke stappen willen 
zetten in duurzame mobiliteit, dan zorgt 
inbreng van de medewerkers zelf voor 
meer kans van slagen. Daarom ontwik-
kelden we de ambassadeursaanpak: 
een aanpak die medewerkers inzet die 
al goed bezig zijn op het gebied van 
duurzame mobiliteit. Deze ambassa-
deurs enthousiasmeren hun collega’s 
om hun goede voorbeeld te volgen. 
Ambassadeurs worden getraind door 
Slim Reizen Stedendriehoek. Ook Tauw 
koos voor een bottom-up aanpak. 
Diverse Tauw-medewerkers rijden al 

in elektrische auto’s, zij treden op als 
ambassadeurs naar hun collega’s. 
Met als bedrijfsdoel dat in 2023 alle 
 personeelsauto’s CO2-vrij zijn. 
Een andere concrete aanpak van Slim 
Reizen Stedendriehoek zijn de slimme 
deals. Deze helpen ondernemers hun 
medewerkers te overtuigen minder 
met de auto naar het werk te komen. 
 Bijvoorbeeld door e-bikes uit te proberen 
of te leasen.
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Remeha koos voor de ambassadeursaanpak. Slim Reizen 
Stedendriehoek heeft in het eerste halfjaar van 2018 de 

eerste workshop gegeven, om op die manier vast te stellen 
waarom dit belangrijk is voor Remeha en wat de doelstel-
lingen zijn. De uitkomsten vormen input voor de overige 

workshops waarin we de tactieken bespreken. Hierna volgt 
de uitrol. Doelstellingen zijn onder andere: 20% meer fiet-
sers, meer thuiswerken en 100% elektrische leaseauto’s. 

> Effecten
 Dankzij alle maatregelen, acties en 
gesprekken van Slim Reizen Steden-
driehoek beseffen steeds meer orga-
nisaties dat duurzame mobiliteitsver-
andering écht nodig is willen we onze 
regio bereikbaar houden. Diverse 
organisaties implementeren duur-
zame mobiliteit in hun beleid, waarbij 
het actief betrekken van medewerkers 
zorgt voor een grotere kans op slagen. 
Voor sommige organisaties was de 
tijd nog niet rijp om al concrete stap-
pen te zetten rond bijvoorbeeld ver-
duurzaming van het wagenpark. Maar 
stap 1 is al wel gezet: bewustwording 
dat het anders moet én kan. 

Bijeenkomsten
De Cleantech Regio barst van de initia-
tieven en kennis om slimmer en schoner 
te reizen. Om deze kennis en ervaring 
verder te verspreiden, heeft Slim Reizen 
Stedendriehoek diverse bijeenkomsten 
georganiseerd. De afgelopen periode 
organiseerden we negen werkgeversbij-
eenkomsten rond actuele thema’s als 
duurzame mobiliteit, gedragsverande-
ring, ITS en elektrisch rijden. Maar ook 
bijeenkomsten voor specifieke doelgroe-
pen, over onderwerpen als duurzame 
bestelauto’s, slimme mobiliteit, zorg-
logistiek en stedelijke logistiek. Boven-
dien verzorgden we sessies op congres-
sen zoals het Beter Benutten-congres 
en het Cleantech Tomorrow congres.
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Schone mobiliteit

Stimulering van het gebruik van elek-
trisch vervoer is een belangrijke pijler in 
ons programma. We laten werkgevers en 
medewerkers zoveel mogelijk kennis-
maken met elektrisch vervoer, bijvoor-
beeld via speciale kennismakingsdagen. 
Om elektrisch vervoer te promoten onder 
het grote publiek en ondernemers, is 
een nieuw initiatief gestart in de regio: 
 Stichting Oost-Nederland Elektrisch 
(EMOVIA). Met steun van de regio zijn 
kennismakingsdagen georganiseerd 
en zijn veel vragen beantwoord door de 
onafhankelijk deskundigen.

>  Bijkomende opbrengsten en  effecten
Veel resultaten moeten nog geboekt 
worden. We hebben een groot aantal 

gesprekken gevoerd met werkgevers. 
Veel voorlopers hebben al maatrege-
len genomen, andere bedrijven 
hebben maatregelen in de pijplijn of 
geven aan duurzame mobiliteit de 
komende jaren op te nemen in hun 
beleid. In de loop van het programma 
is onze focus verschoven van alleen 
spitsmijden naar ook verduurzaming 
en CO2-reductie. De komende jaren 
blijft de succesvolle, intensieve 
samenwerking met werkgevers hard 
nodig. Voor een bereikbare regio, maar 
ook om de doelstellingen in het 
 Klimaatakkoord te halen.

 ‘Om de bereikbaarheid te 
verbeteren en minder 
verkeer in de spits te 
krijgen is een goede 

samenwerking met onder-
nemers nodig. Ik ben erg 

blij dat ook kleinere 
bedrijven energie stoppen 

in mooie alternatieven 
zoals de inzet van de elek-
trische bakfiets voor het 

leveren van diensten. Slim 
Reizen Stedendriehoek 
omarmt dit soort initia-
tieven vanzelfsprekend.’

Johan Kruithof  
Wethouder gemeente Apeldoorn
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  Wat 

Minder vrachtverkeer in de spits, minder 
vertraging 

  Hoe

Dankzij de inzet van een logistiek makelaar, 
een vrachtfietsactie en bijeenkomsten

 De belangrijkste resultaten op een rij:

2  Slimmer 
vrachtvervoer over 
de weg en het spoor

3 bijeenkomsten,  
waaruit diverse projecten zijn 
voort gekomen

9 vrachtfietsen en 
 fiets koeriers  
zijn uitgeprobeerd tijdens 
de vrachtfietsactie
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‘Vier van onze vakmensen 
krijgen hun onderhouds-

materialen ‘s nachts recht-
streeks in hun wagens 

geleverd. Daardoor hoeven 
ze niet meer naar de 

magazijnen in Deventer of 
Zutphen. Dat scheelt heel 

wat kilometers!’
Ard Hengeveld

ieder1 

Minder vrachtverkeer in de spits
Ook het vrachtverkeer zorgt voor vertra-
ging op de wegen in de Stedendriehoek, 
met name in de avondspits. Het gaat 
vooral om vrachtverkeer in Apeldoorn, 
Deventer en buiten de steden. Bij korte 
ritten is bijvoorbeeld stedelijke distributie 
(zoals de bevoorrading van winkels) een 
veroorzaker van vertraging. Slim Reizen 
Stedendriehoek heeft bedrijven bena-
derd om te zoeken naar oplossingen. 
Ook adviseert de logistiek makelaar van 
Slim Reizen Stedendriehoek geïnteres-
seerde werkgevers over slimme logistiek. 
 Bijvoorbeeld over slimme routering, 
samenwerken in de keten, bundelen van 
vervoersstromen, schone stadsdistributie 
(inzet fietskoerier) en meer vervoer over 
water. Succesverhalen zijn er genoeg!

> Effecten
  >  Tussen Deventer en Zutphen rijdt sinds 

oktober 2017 elke dag een vrachtfiets-
pendeldienst voor de distributie van 
goederen en post. Verschillende 
bedrijven gebruiken die pendeldienst 
voor schoon vervoer.

>  Diverse ondernemers zijn overgestapt 
op een fietskoerier.

>  Woonbedrijf ieder1 voerde een 
ge slaag de pilot uit waarbij minder 
klusbussen in de spits hoeven 
te rijden door dat ze ’s nachts 
bevoorraad worden. 
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Promotie van vrachtfiets en 
fietskoerier 
Ondernemers hebben in de eerste 
maanden van 2018 een week lang koste-
loos een elektrische vrachtfiets of fiets-
koerier uit kunnen proberen en zo zelf de 
voordelen kunnen ervaren. Als dit beviel 
konden ze met korting een vrachtfiets 
aanschaffen. Ook buiten deze actie om 
heeft de Cleantech Regio de fietskoerier 
als schoon vervoermiddel flink onder de 
aandacht gebracht van bedrijven.

  > Effecten
>  9 organisaties probeerden een 

vrachtfiets uit. 5 ondernemers zijn 
overgegaan tot aanschaf van een 
of meerdere vrachtfietsen.

>  Diverse ondernemers zijn over-
gestapt op een fietskoerier. Zo 
 schakelen zorgorganisaties Sensire, 
Sutfene en Buurtzorg fietskoeriers 
in voor de (urgente) boodschappen 
die de thuiszorgers voorheen zelf 
deden voor cliënten. Ook andere 
bedrijven zoals Repairhouse vervin-
gen de bestelauto door een fiets-
koerier. Sinds eind 2017 is er tussen 
de steden Deventer en Zutphen ook 
distributie per vrachtfiets mogelijk. 
Fietskoerier Deventer fietst dagelijks 
tussen de twee steden met post 
en pakketjes.

Minder transport per spoor in 
de spits
Het afvaltransport per trein zorgde voor 
vertraging in Apeldoorn, doordat het 
wegverkeer voor dichte overgangen 
kwam te staan. Dit speelde met name in 
de ochtendspits. 

> Effecten
Per 1 juli 2016 sloten de regionale 
overheden een nieuw vervoerscon-
tract voor de afvalinzameling in de 
regio. Daarin is opgenomen dat niet in 
de spits per trein vervoerd mag 
worden.
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Bijeenkomsten
Slim Reizen Stedendriehoek werkt op het 
logistieke vlak intensief samen met de 
Beter Benutten-regio’s Zwolle-Kampen 
en Twente. Samen hebben we bijvoor-
beeld bijeenkomsten over duurzame 
bestelauto’s, zorglogistiek en stedelijke 
logistiek georganiseerd. 

>  Bijkomende opbrengsten en effecten 
Het gebruik van de fietskoerier is in de 
gemeente Deventer verder vergemak-
kelijkt nu de fietskoerier vrijstelling 
van venstertijden heeft gekregen. 

De gemeente Deventer ondertekende 
in juni 2017 de Green Deal Zero 
 Emissie Stadslogistiek (Green Deal 
ZES). De uitdaging is: meer transport 
naar en binnen de stad, maar met 
minder bewegingen en minder emis-
sies. Zie het hoofdstuk ‘Verbeteren 
bereikbaarheid 
Deventer’ voor 
meer informatie.

Op logistiek gebied is de samen-
werking met de Beter Benutten- regio’s 
Zwolle -Kampen en Twente enorm ver-
sterkt. De drie regio’s  organiseerden 
samen bijvoorbeeld drie logistieke 
 bijeenkomsten voor bedrijven. Samen 
worden ook acties opgepakt. 

Diverse zorgorganisaties zijn met 
elkaar in overleg gegaan over betere 
en duurzame zorglogistiek. Er is 
nu een platform zorglogistiek in 
oprichting. 

Succesvolle pilot zorglogistiek 
Maaltijdleverancier Huuskes paste begin 
2018 bij wijze van pilot de bezorgroutes 
aan. In nauw overleg met zorginstellin-
gen werd er niet meer op vaste tijden in 
de ochtend geleverd, maar verspreid 
over de dag volgens een ‘ideale’ route. De 
pilot werd een succes: de bezorgers van 
Huuskes maken veel minder kilometers 
en leveren een bijdrage aan CO2-reductie 
en spitsmijdingen. Bovendien wordt er 
efficiënter gewerkt. Alle reden voor 
Huuskes en de zorgorganisaties om de 
pilot voort te zetten én uit te breiden. 

‘De zorglogistiek moet 
veranderen. Als we nu niets 
doen, zal in 2050 de helft 

van alle Nederlanders in de 
zorg moeten werken om in 

de vraag te voorzien.’
Patricia Maas

CB 
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  Wat 

In de gemeente Deventer hebben drie gebieden de zwaarst 
vertraagde ritten: de binnenstad, Kloosterlanden/Hanzepark 
en Deventer-Noord

  Hoe

Om de doorstroming en de bereikbaarheid van deze gebieden 
te verbeteren, hebben we diverse maatregelen uitgevoerd, met 
name gericht op bevordering van het fietsgebruik

 De belangrijkste resultaten op een rij:

3  Verbeteren 
bereikbaarheid 
Deventer

> 200  
fietsstallingsplekken

30 minder auto’s  
in de spits door campagne 
Deventer Viert Fietsen
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Meer stallingsplekken voor de fiets
De bereikbaarheid per fiets is verbeterd 
dank zij diverse verbeteringen in de 
open bare ruimte. Zo zijn mooie en 
 makkelijke fietsstallingsplekken gereali-
seerd aan belangrijke aanvoerroutes 
naar de binnen stad.
Er is veel autoverkeer tussen Deventer- 
Noord en het bedrijventerrein Klooster-
landen. Daarom hebben we in april 2016 
bedrijven en reizigers gevraagd wat zij 
goede vervoersalternatieven vinden. De 
uitkomsten van dit onderzoek hebben 
geleid tot verbetering van fietsvoor-
zieningen. Deze werkwijze past in de 
Beter Benutten-aanpak: de reiziger 
staat centraal, waarbij ook stakeholders 
worden betrokken. 

Betere fietsinfrastructuur
We hebben de infrastructuur voor fiets-
ers verbeterd. Met Beter Benutten 
 Vervolg zijn fietsvoorzieningen aan de 
IJsselkade, Laan van Borgele en Hanze-
weg verbeterd. Dit laatste deel viel net 
buiten het grote Hanzeweg-project en 
vormt een belangrijke verbinding naar 
de wijk Colmschate.

De fietsroute tussen Apeldoorn en 
Deventer is verbeterd. Meer informatie 
hierover staat in het hoofdstuk ‘Gedrags-
maatregelen: meer mensen op de fiets’.

Fietspromotiecampagne:  
Deventer Viert Fietsen
Om de fietsinfraverbeteringen te 
 onderstrepen en automobilisten over 
te halen de fiets meer te gebruiken, is 
vanuit Beter Benutten de fiets stimu-
lerings campagne Deventer Viert Fietsen 
gehouden. Deze wordt nu door de 
gemeente voortgezet.

> Effect
Uit de evaluatie blijkt dat de 
 campagne ongeveer 30 spits-
mijdingen heeft opgeleverd. 

Bewonersparticipatie
We hebben inwoners van Deventer 
gevraagd om zelf met ideeën voor een 
betere bereikbaarheid te komen. Er was 
budget beschikbaar om een deel van 
deze ideeën te faciliteren. In november 
2016 hebben we een oproep gedaan via 
huis-aan-huisbladen. Helaas zijn hier 
geen reacties uit voortgekomen waar 
opvolging aan gegeven kon worden.

>  Bijkomende opbrengsten en effecten
In Deventer is door Beter Benutten 
flink geïnvesteerd in fietsvoorzienin-
gen. Daar hebben niet alleen forenzen, 
maar ook andere fietsers en binnen-
stads bezoekers profijt van. 

De gemeente Deventer besteedt veel 
aandacht aan gedrag. Niet alleen bij 
Beter Benutten-projecten, maar ook 
op het gebied van leefomgeving (zoals 
afval) worden ervaringen opgedaan. 
Beter Benutten is een van de eerste 
 trajecten geweest waar ervaring is 
 opgedaan rond gedragsbeïnvloeding. 
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  Wat 

Stimuleren van fiets- en ov-gebruik 

  Hoe

Verbeteren van fietsinfrastructuur, nieuwe 
toeristische busverbinding Veluwe

 De belangrijkste resultaten op een rij:

4  Verbeteren 
bereikbaarheid 
Apeldoorn

Verbeteren  
fietsvoorzieningen

6.000 mensen  
gebruikten de VisitVeluwe 
Express: een nieuwe toeris-
tische busverbinding 
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Van alle sterk vertraagde ritten in de regio heeft 50% 
een herkomst of bestemming in Apeldoorn. De drie 
gebieden met de meeste vertraging zijn de binnenstad, 
Apeldoorn-Zuid en Apeldoorn Noordwest. De maat-
regelen vanuit Beter Benutten Vervolg richten zich dan 
ook op deze gebieden.

tische attracties: Apenheul, Koningin 
Julianatoren en Paleis Het Loo. Om hier 
gericht actie op te ondernemen, onder-
zochten we eerst het reismotief en 
-gedrag van de reizigers in dit gebied. 
Hiervoor namen we in maart en april 
2016 enquêtes af bij reizigers en bezoe-
kers. Vervolgens hebben attractieparken, 
recreatieparken, de gemeente Apeldoorn 
en Slim Reizen Stedendriehoek samen 
een nieuw aanbod gecreëerd. In april 
2017 introduceerden we een nieuwe 
vorm van vervoer: de VisitVeluwe 
Express. Dit is aantrekkelijk busvervoer 
voor de gasten van Veluwse recreatie-
parken die een attractiepark in Apeldoorn 
willen bezoeken. Een nieuwe, bijzondere 
aanpak dus, waarbij meerdere partijen 
samenwerken aan bereikbaarheid! 
Besloten is de VisitVeluwe Express ook 
dit en volgend jaar in te zetten.

Om de vertraging tussen Apeldoorn- 
Centrum en Apeldoorn-Zuid te verminde-
ren, onderzochten we in april 2016 het 
reisgedrag van automobilisten op deze 
route. Deze informatie is nodig om te 
kunnen bepalen wanneer mensen 
minder vaak voor de auto zouden kiezen. 

Betere fietsinfrastructuur
Een van de acties is het verbeteren van 
de infrastructuur voor fietsers. Diverse 
voorzieningen zijn aangepast: Koning 
Stadhouderlaan, Arnhemseweg, Oude 
Apeldoornseweg, Aluminiumweg en 
 Marchantstraat. 

Minder auto’s naar toeristische 
attracties
De verkeersvertraging in Apeldoorn- 
Noordwest heeft onder meer te maken 
met de aanwezigheid van enkele toeris-



22

Samenwerken aan  uitbreiding A1 Oost
De regio werkt samen met Rijkswaterstaat aan de aan stu-
ring van het infraproject Verbreding A1. Door de coördinatie 
tussen gemeenten hebben we onze belangen beter kunnen 

inbrengen en hebben we betere resultaten bereikt.

Concreet hebben we samen met bedrijven de mogelijkheden 
verkend hoe te handelen tijdens de werkzaamheden. Op die 
manier zijn bijvoorbeeld flexplekken bij bedrijven in de regio 
in beeld gebracht. Ook het gebruik van  informatiediensten in 
de contrac terings fase is aan gedragen door de regio. Daar-

naast loopt vanuit de regio een breder project om de kansen 
van A1-uitbreiding (icoon project A1) te optimaliseren.

  > Effect
  6.000 mensen gebruikten de 
 VisitVeluwe Express. 

  >  Bijkomende opbrengsten en effecten
In algemene zin is met de Beter 
 Benutten-projecten meer aandacht 
voor het gebruik van de fiets ontstaan. 
De aandacht voor de fiets heeft ook 
geleid tot een slechtweervoorziening 
bij verkeerslichten. Op diverse kruis-
punten in Apeldoorn krijgen fietsers 
bij (dreigende) regen eerder groen. 

De primaire insteek van Beter Benut-
ten is de forens; deze wordt gestimu-
leerd om meer gebruik te maken van 
de fiets en het ov en minder van de 
auto. Toch hebben ook andere 
mensen profijt van de investeringen, 
zoals recreanten en wijkbewoners.

Door Beter Benutten is ook meer 
 aandacht gekomen voor het gedrag 
van mensen. Wildgeparkeerde fietsen 
bijvoorbeeld, geven veel overlast. 
Hiervoor is aandacht gevraagd, door 
plantjes uit te delen. 
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  Wat 

Meer forenzen op de fiets in plaats van 
met de auto

  Hoe

Verbetering van fietsroutes en diverse 
 (uitprobeer)acties

 De belangrijkste resultaten op een rij:

5  Stimuleren fiets 

oplevering van de snelle 
 fietsroute Apeldoorn- 
Deventer

189 mensen  
probeerden een e-bike uit
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Apeldoorn, Deventer en Twello zijn belangrijke woon- en 
werkgebieden in de regio. Dit zorgt voor relatief veel verkeer over 
een korte afstand en dus voor vertraging. We hebben deze 
vertraging verminderd door de fiets als alternatief bij mensen 
onder de aandacht te brengen. De kans op gedragsverandering is 
het grootst als zich veranderende omstandigheden voordoen. 

Denk aan een nieuwe fietsverbinding, 
toename van files, wegwerkzaamheden, 
bedrijfsverhuizing, een afgesloten brug. 
Dit moment van ‘sense of urgency’ is hét 
moment om het gedrag te beïnvloeden. 
Kleine duwtjes met probeer- en ervaar-
acties en beloningen, ondersteund door 
een wervende informatiecampagne, 
kunnen al snel drempelverlagend 
werken. Deze kennis van gedragsveran-
dering gebruikten we in onze regio.

E-bike uitproberen
Met e-bike-probeeracties hebben we 
mensen het gemak van elektrisch fietsen 
laten ervaren. Vanuit de gedragsweten-
schappen is bekend dat mensen eerder 
geneigd zijn (reis)gedrag te veranderen 
als daar een concrete aanleiding voor is. 
Twee concrete aanleidingen deden zich 
voor in de regio: de werkzaamheden aan 

de Wilhelminabrug in Deventer en het 
werk aan de Oude IJsselbrug in Zutphen. 
Beide bruggen werden meerdere weken 
afgesloten voor autoverkeer, maar 
bleven open voor fietsers. Slim Reizen 
Stedendriehoek heeft deze kans aange-
grepen om met e-bike-probeeracties 
forenzen te stimuleren vaker de fiets te 
nemen. Forenzen die normaal gesproken 
met de auto via de brug naar hun werk 
gingen, konden de auto twee weken 
inruilen voor een gratis e-bike. 

> Effecten
  >  Oude IJsselbrug Zutphen: ruim 70 

e-bikes uitgeleend voor een periode 
van twee weken (doel was 100  
e-bikes)

  >  Wilhelminabrug Deventer: 119  
e-bikes uitgeleend voor een periode 
van twee weken (doel was 100  
e-bikes)

‘Fietsen kost helemaal niet zo veel extra tijd. Met de auto 
ben ik ook al snel een halfuur onderweg naar het werk. Ga ik 
een e-bike aanschaffen? Ja, graag! Zo is er weer een klein 

beetje uitstoot minder in onze fraaie regio.’
Gertie 

probeerde twee weken een e-bike uit



25

High speed e-bike uitproberen
Slim Reizen Stedendriehoek gaf werk-
gevers de gelegenheid een week lang 
een high speed e-bike uit te proberen. 
Deze snelle e-bike is vooral geschikt voor 
de langere woon-werkreizen van mede-
werkers. Ook op andere manieren 
hebben we in samenwerking met werk-
gevers, medewerkers verleid vaker de 
fiets te nemen. Bijvoorbeeld via onze 
tenderregeling en slimme deals. Meer 
hierover staat in het hoofdstuk ‘Slim 
Reizen Stedendriehoek: intensief 
samenwerken met werkgevers’.

> Effect
Meer dan 25 werkgevers probeerden 
een high speed e-bike uit, waaronder 
Achmea, Gelre ziekenhuizen en de 
Belastingdienst.

‘Volle vaart naar huis, 
lekker buiten en duurzaam. 
Geen enkele moeite met de 

high speed e-bike! Wij 
stimuleren het gebruik van 
de fiets om drie redenen: 

duurzaamheid, vitaliteit en 
om uitbreiding van 

parkeerplaatsen te voor-
komen. De high speed 

e-bike actie is voor ons dus 
zeer geslaagd!’

Guido ten Kate 
Projectleider Waterschap 

Vallei en Veluwe

Fietspromotiecampagne Fietsen 
is beleven
In mei en juni 2018 is er een uitgebreide 
fietspromotiecampagne geweest in de 
 Cleantech Regio. Tijdens deze campagne 
hebben we het fietsen gepromoot, 
konden forenzen e-bikes uitproberen en 
zijn de verbeterde fietsroutes op een 
leuke, opvallende en effectieve manier 
onder de aandacht gebracht. 

  > Effect
Uit onderzoek na deze campagne 
blijkt dat bijna 60% van de onder-
vraagden positief is over het fietsen in 
de regio. 70% is op de hoogte van de 
verbeteringen van de fietsroutes. 
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Verbetering fietsroutes
In 2012 is de regionale Fietsvisie 
 Stedendriehoek opgesteld. Onder Beter 
Benutten Vervolg is in de periode 2016-
2018 gewerkt aan een maatregelenpak-
ket om vlot en veilig te fietsen op de 
route Apeldoorn-Twello-Deventer moge-
lijk te maken. De regio is hierbij 
opdrachtgever. Samen met gemeenten, 
Fietsersbond en diverse andere belang-
hebbenden is gewerkt aan het verbete-
ren van deze route. Zoals een betere 
aansluiting van Twello en Deventer (uit-
wisselpunt bij spoor), verbeteren van 
voorrangssituaties voor de fiets en veili-
ger fietsen door fietsstraten. 
De maatregelen van BBV zijn op 1 juli 
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afgerond. Er resteren nog enkele opga-
ven, onder meer in herkenbaarheid. Ook 
willen we graag met de provincie Gelder-
land tussenliggende delen verbeteren 
tijdens het reguliere onderhoud.
Met Beter Benutten is een zichtbare start 
gemaakt met de realisatie van de Fiets-
visie. De regio werkt nu aan een stapsge-
wijze realisatie hiervan in de komende 
jaren. Als eerste worden de routes 
Deventer-Gorssel-Eefde-Zutphen en 
Apeldoorn-Vaassen-Epe opgepakt. 

>  Bijkomende opbrengsten en effecten 
Voor een deel van de fietsroute 
Apeldoorn-Deventer is uniek, duur-
zaam asfalt gebruikt: asfalt met 

 rolweerstand en dus een lager accu-
verbruik voor e-bikes. Ook is op een 
deel van de route innovatieve verlich-
ting geplaatst. Deze verlichting gaat 
sterker werken als er fietsverkeer 
nadert. Daarnaast zijn er plannen om 
een duurzame schuil- en wachtplaats 
te realiseren langs de route. 
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  Wat 

Slimmer, gerichter en sneller van A naar B 
reizen, zonder vertraging

  Hoe

Dankzij Intelligente TransportSystemen (ITS)

6  Intelligente 
TransportSystemen 
(ITS) 
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Deelname partnership  
Talking Traffic

61 intelligente 
 verkeers installaties  
(VRI’s) in regio

Aansluiten Zutphen  
op  regionaal verkeersmanage-
mentsysteem

Aansluiting sensoren 
op verkeersmanagement-
systeem,  
voor o.a. brugopeningen, 
 fietsparkeren

Doorgeven open data  
in  landelijk partnership Talking 
Traffic, Cleantech Regio is 
belangrijke testlocatie in 
Nederland voor bedrijven uit 
partnership 

 De belangrijkste resultaten op een rij:
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ITS is een belangrijke maatregel in alle twaalf Beter Benutten-
regio’s en dus ook de Cleantech Regio. Onze regio loopt zelfs 
voorop, bijvoorbeeld als het gaat om de plaatsing van intelligente 
verkeerslichten. Dankzij de volgende ITS-toepassingen is er minder 
omrijdverkeer, een betere doorstroming, minder uitstoot en 
overlast en een betere bereikbaarheid van binnensteden.

afstand kunnen sturen. De weggebruiker 
communiceert met de VRI: de VRI ziet de 
weggebruiker aankomen, maar ook de 
weggebruiker krijgt informatie. Dit laat-
ste gebeurt via informatiediensten zoals 
Flitsmeister en BeMobile. De wachttijd 
tot groen en snelheidsadviezen zorgen 
voor minder stopbewegingen, een betere 
doorstroom en een reductie van CO2-uit-
stoot. De eerste producten van het Part-
nership zijn al beschikbaar en werken in 
apps (parkeerdata, hulpdiensten in 
omgeving). De informatiediensten zullen 
de komende periode gefaseerd beschik-
baar komen. In 2018 is de communicatie 
tussen VRI’s, cloud en informatiedien-
sten getest in Nederland; twee van de 
vier interclustertesten zijn in onze regio 
gedaan. 

‘Apeldoorn heeft de laatste jaren geïnves-
teerd in goede, betrouwbare infrastructuur. 
De verbindingen naar de VRI zijn van hoge 
kwaliteit. Bovendien heeft Apeldoorn als 

een van de eerste gemeenten de lead 
genomen om te investeren in deze tech-

niek. Dat maakt samenwerken met de 
Cleantech Regio aantrekkelijk voor ons.’

Michel Huisman  
projectleider productontwikkeling van Vialis

Sneller omleiden
Weggebruikers worden sneller omgeleid 
bij incidenten of evenementen door de 
inzet van verkeerslichten en matrixbor-
den. Hiervoor zijn de verkeersmanage-
mentsystemen van alle wegbeheerders 
(provincie Overijssel, provincie Gelder-
land, gemeenten en Rijkwaterstaat) aan 
elkaar gekoppeld.

Slimme verkeerslichten
Onze regio plaatst onder Beter Benutten 
Vervolg 61 slimme verkeerslichten 
(Apeldoorn, Deventer). Deze intelligente 
verkeersregelinstallaties (iVRI’s) spelen 
een belangrijke rol bij de doorstroming 
van verkeer. Groot voordeel van deze ver-
keerslichten is dat zij het verkeer beter 
kunnen afwikkelen, omdat zij het verkeer 
over een langere periode en op verdere 
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Sneller een vrije parkeerplaats vinden
De data van parkeerplaatsen in Apel-
doorn, Deventer en Zutphen zijn vrijge-
geven, waardoor voor bezoekers duidelijk 
is waar hoeveel parkeerplekken vrij zijn. 
Dankzij apps als TimesUpp kan verkeer 
gerichter een vrije plaats zoeken. Dit 
voorkomt zoekverkeer en dus onnodige 
kilometers.

Minder verkeer op A1 tijdens 
wegwerkzaamheden
In 2017 zijn de wegwerkzaamheden 
gestart rond de verbreding van de A1. Als 
regio hebben wij er bij Rijkswaterstaat 
voor gepleit om bij de selectie van de 
aannemer meer gebruik te maken van 
informatiediensten om op die manier 
hinder tijdens werkzaamheden te voor-
komen. Ook is samen met bedrijven ver-
kend hoe tijdens de werkzaamheden met 
hinder om te gaan, bijvoorbeeld door 
flexwerkplekken beschikbaar te stellen 
en te gebruiken.

Beter doorvaren op IJssel- en 
Twentekanalen
Schepen die vlotter doorvaren, met 
minder overlast voor wegverkeer door 
openstaande bruggen. Ook daarvoor kan 
ITS zorgen, door betere informatie-uit-
wisseling tussen de vaarwegbeheerders, 
de scheepvaart en het wegverkeer. 
Vooral informatie over openingstijden 
van sluizen en bruggen en de beschik-
baarheid van ligplaatsen in de haven 
zorgt voor snellere doorstroming. De 
regio’s Stedendriehoek en Twente 
werken hierbij samen. Per locatie hebben 
we bekeken welke ITS-voorziening zinvol 
en haalbaar is.

Overig gebruik van data
En zijn nog veel meer situaties waarin 
data en informatiediensten tot betere 
bereikbaarheid en minder CO2-uitstoot 
kunnen leiden. Zo is de fietsenstalling bij 
station Deventer, als eerste fietsenstal-
ling van Nederland, aangesloten op een 
verkeersmanagementsysteem. En er zijn 
gesprekken met ProRail om ook de data 
uit spoorwegovergangen te gebruiken. 

Bijkomende opbrengsten 
en effecten
Niet alleen via het partnership Talking 
Traffic wordt gewerkt aan slimme 
 oplossingen, ook andere oplossingen 
buiten Beter Benutten worden mogelijk. 
Zo heeft de gemeente Apeldoorn de 
 verkeerscentrales gekoppeld aan een 
online regenradar, zodat fietsers bij 
regen eerder groen krijgen op een aantal 
kruispunten. De mogelijkheden van een 
LoRa-netwerk worden benut. Zo heeft 
Deventer sensoren aangesloten op een 
LoRa-netwerk, zodat weggebruikers ook 
van parkeerplekken op straat kunnen 
zien waar geparkeerd kan worden. De 
regio wil ook de komende jaren koploper 
zijn in ITS-toepassingen. Aandachtspun-
ten daarbij zijn de binnensteden en 
logistiek. 
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Aanpak: ander reisgedrag stimuleren
Bereikbaarheid gaat lang niet alleen over 
asfalt aanleggen, maar over gedrag van 
reizigers. Voor Slim Reizen Stedendrie-
hoek is het daarom belangrijk om inzicht 
te hebben in dat gedrag: waarom reizen 
mensen zoals ze reizen? Met verkregen 
input uit enquêtes en inloopavonden zijn 
we acties gestart die aansloten op de 
behoeften van reizigers. Acties die reizi-
gers stimuleerden ander gedrag (fietsen) 
te overwegen. Het centraal stellen van 
reizigers en betrekken van stakeholders 
is nog niet gebruikelijk bij veel verkeers-
projecten; in de Cleantech Regio hebben 
we hier wél actief werk van gemaakt. 

Aanhaken bij veranderende 
omstandigheden
De kans op gedragsverandering is ver-
volgens het grootst als zich verande-
rende omstandigheden voordoen. Kleine 
duwtjes met probeer- en ervaaracties en 
beloningen, ondersteund door een wer-
vende informatiecampagne, kunnen al 
snel drempelverlagend werken. Deze 
kennis van gedragsverandering gebruik-
ten we ook in onze regio.

•   Een e-bike uitproberen: via diverse 
wegen hebben we e-bike-probeerac-
ties op touw gezet, om meer mensen 
het gemak van elektrisch fietsen te 
laten ervaren. Lees meer hierover in 
het hoofdstuk ‘Gedragsmaatregelen: 
meer mensen op de fiets’. 

•   Een ander voorbeeld van zo’n actie is 
onze innovatieve coachings-app 
Slim&Snel die overstappers van de 
auto naar de fiets een financiële 
 beloning gaf. Mensen die al fietsten, 
konden sparen voor kortingen. Dankzij 
deze actie is er zo’n 1.060.845 kilome-
ter bij elkaar getrapt. Dat staat gelijk 
aan een besparing van ruim 2,3 ton 
CO2-uitstoot.

Conclusie:  
gedragsverandering is nodig
Gedragsbeïnvloeding kost veel tijd en 
vraagt om intensieve samenwerking 
met partners van overheden, vervoerders 
en bedrijfsleven, zo is gebleken tijdens 
ons programma. Bovendien vraagt het 
 verschillende benaderingswijzen om 
tot duurzame gedragsverandering bij 
forenzen te komen. Waaronder C02- 
reductie van mobiliteit. 



Hier een 
grote foto?
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Communicatie
We hebben diverse campagnematige 
acties en middelen ontwikkeld voor de 
specifieke doelgroepen. Ook hebben we 
diverse activiteiten georganiseerd, en 
ons bij evenementen gepresenteerd. 
Onze communicatie in het kort:
•  88.008 paginaweergaven (waarvan 

67.701 unieke) van www.slimreizen-
stedendriehoek.nl en de opvolger 
www.slimschoonreizen.nl

•  31 nieuwsbrieven aan ruim 
650  werkgevers

•  72 tweets op Twitter-account 
 Cleantech Regio met hashtags als 
#slimreizen of #SlimSchoonReizen

•  9 bijeenkomsten voor werkgevers, 
met bijbehorende uitnodigingen, 
reminders, en middelen tijdens deze 
bijeenkomsten zoals roll-up banners, 
posters en gadgets. De bijeenkomsten 
werden goed bezocht: gemiddeld 
waren er 15 bedrijven aanwezig

•  heel diverse, gerichte communicatie 
naar werknemers/forenzen. Via werk-
gevers, huis-aan-huisbladen, brieven, 
flyeracties, uitzending op lokale radio, 
posters in gemeentehuizen en lokale 
fietsdealers en persoonlijk tijdens 
 bijeenkomsten zoals het Deventer 
Marktplein en de Vitaliteitsweek 
in Lochem

•  we werken samen met partners als 
lokale werkgeverskringen, bedrijven-
terreinen en -verenigingen en hun 
parkmanagement en communiceren 
ook via de kanalen van bijvoorbeeld 
Bedrijvenkring Apeldoorn en Park-
management Deventer 

•  externe media (Verkeer in Beeld, 
 regionale dagbladen) besteden 
 regelmatig aandacht aan (acties van) 
Slim Reizen Stedendriehoek

Landelijke Beter Benutten-
programma
Ook haakten we aan bij het landelijke 
Beter Benutten-programma vanuit 
 communicatie:

•  aan de diverse Beter Benutten- 
congressen droegen we bij met een 
informatiestand en door workshops 
te verzorgen

•  via overleggen/verslaglegging 
 monitorden we actuele zaken en kop-
pelden deze terug in het projectteam

•  we deelden artikelen over de acties 
van Slim Reizen Stedendriehoek in 
de landelijke nieuwsbrief en op  
www.beterbenutten.nl
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Programma Slimme en Schone Mobiliteit is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantech Regio
Augustus 2018


