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Verslag workshop Alternatieve vervoerswijzen 
 

Datum : 12 april 2007 

Aanwezig : Astrid van den Aker, Susan Runsink (beiden Amersfoort), Friso Klaasen (De 
Ronde Venen), Peter van der Heijden (Leusden), Nils Yntema (Nieuwegein), Hans 
de Jong (Soest), Pepijn Binkhorst (NMU), Klaartje Arntzen (senterNovem), 
Gabrielle Dijkstra (VenM), Gerard Sodderland (IVN), Jan de Rooij, Jaap Willems, 
Bas de Jong, Marjon Plantinga (allen provincie Utrecht) 

Afwezig : Mike Pinkaers, Nathan Hooghof (bieden ANWB), Peter Segaar (gemeente 
Utrecht), Co van der Thiel (gemeente Baarn), Roger Thijssen (gemeente 
Veenendaal), Annemien van der Veen (VenM) 

Verslag : Alle aan- en afwezigen 

De workshop alternatieve vervoerswijzen was een belangrijk onderdeel van de 1ste fase van het project 
(inzicht krijgen in effectieve maatregelen en identificeren potentiële projecten). Het doel van de 
workshop was om te komen tot een voorkeurslijst van interessante maatregelen. Hierbij hebben we 
van grof naar fijn gewerkt: 

• Voorafgaand aan de workshop is een quick scan naar mogelijke maatregelen uitgevoerd. Deze 
maatregelen zijn opgenomen in een groslijst die voor de workshop aan alle deelnemers is 
verzonden met het verzoek om aanvullingen. Vervolgens hebben we tijdens de workshop 
samen met de deelnemers aan de hand van cases en de groslijst bepaald op welke wijze wij 
invulling willen geven aan de mobiliteitsbehoefte 

• Verder hebben de deelnemers tijdens de workshop met stickers aangegeven welke 
maatregelen zij vanuit hun kennis en ervaring kansrijk achten en welke niet. Elke deelnemer 
heeft 5 blauwe en 5 oranje stickers gekregen. De opdracht was om blauwe stickers te plakken 
bij maatregelen die naar verwachting positieve effecten zullen opleveren en oranje stickers bij 
maatregelen die naar verwachten weinig effect zullen hebben 

• Om inzicht te krijgen in lopende initiatieven is tot slot aan de deelnemers gevraagd welke 
maatregel(en) hun organisatie al neemt of van plan is te nemen 

 
Resultaten 
De groslijst met maatregelen is aangepast aan de opmerkingen. Ook hebben we aan de maatregelen 
een score toegevoegd aan de hand van de stickers. Hierbij zijn aan de blauwe stickers (kansrijke 
maatregel) en aan de maatregelen die in de cases zijn genoemd 1 punt toegekend en aan de oranje 
stickers (kansarme maatregel) -1 punt. 
 
De groslijst met maatregelen en de uitgewerkte flapovers zijn bijgevoegd. 
 
Conclusies 
 
Fietsen en communicatie meest kansrijk 
Uit de workshop kwamen het bevorderen van het fietsgebruik en communicatie als meest kansrijke 
maatregelen naar boven. Dit komt mede doordat de invloed van gemeenten en provincie op deze 
maatregelen groot is, omdat ze deze maatregelen zelf kunnen nemen en hierbij geen andere partijen 
nodig hebben.  
 
De fietsmaatregelen die het beste scoorden, zijn: 

• Verbeteren/onderhouden fietsinfrastructuur 
• Verbeteren fietsvoorzieningen 
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• Campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel” 
• Gratis bewaakte fietsenstalling 
• Bij aanleg nieuwbouwwijken/bedrijventerreinen op tijd investeren in fietsroutes en fietsbeleid 
• Maatregelen om fietsen te stimuleren voor transport naar werk, school en de sportclub 

 
Er wordt ook al geïnvesteerd in maatregelen op dit gebied. Amersfoort en Nieuwegein werken aan het 
verbeteren van de fietsinfrastructuur en de fietsvoorzieningen. De campagne “Met Belgerinkel naar de 
winkel” is vorig jaar in Breukelen uitgevoerd. Dit jaar doen, naast Breukelen, ook Houten, 
Nieuwegein en IJsselstein mee. Daarnaast willen Amersfoort en Nieuwegein maatregelen nemen om 
mensen te stimuleren de fiets te pakken naar het werk en naar de sportclub. 
 
Op het gebied van communicatie scoren vooral een campagne gericht op bewustwording van de 
problematiek van luchtverontreiniging en stimulering van de doelgroep om zich in te zetten voor een 
schonere lucht. Vanuit de deelnemers kwamen hierbij wel de volgende tips: 

• Trek het doel breder dan luchtverontreiniging. Denk hierbij aan klimaat, bereikbaarheid en 
gezondheid (fietsen is gezond) 

• Gebruik een vorm van beloning. Uit ervaring blijkt dat belonen werkt. Iets goeds doen voor 
het milieu is maar voor weinig mensen een motivatie. Tijdens de workshop werd het idee voor 
een imagocampagne aangedragen waarin de fietser/wandelaar/OV-gebruiker neergezet wordt 
als een milieuridder/klimaatprinses 

 
De gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort zetten in op communicatie. In Breukelen heeft een 
adviesgroep van inwoners geadviseerd over het luchtkwaliteitsplan. 
 
Mogelijkheden voor bevorderen OV, ketenmobiliteit en verminderen verplaatsingsbehoefte 
Maatregelen op het gebied van bevorderen OV, ketenmobiliteit en verminderen verplaatsingsbehoefte 
scoren redelijk onder de deelnemers. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen als: 

• Verbeteren OV diensten 
• Verbeteren OV netwerken 
• Voordelig busvervoer / tariefacties OV 
• Rijbaan reserveren voor bussen, taxi’s en schone voertuigen 
• OV-arrangementen bij winkelgebieden, evenementen enz. 
• Bij aanleg nieuwbouwwijken/bedrijventerreinen op tijd investeren in OV-netwerk en –

diensten en in stimuleren OV-gebruik 
• Mobiliteitsmanagement 
• Transferbevordering 
• Parkeerbeleid 
• Vervoersmanagement 
• Stimuleren telewerken, videoconferencing en telefonisch vergaderen 

 
Eén van de redenen waarom deze maatregelen minder scoren is dat gemeenten en provincie hier 
minder invloed op hebben. Bij het nemen van deze maatregelen moet samenwerking gezocht worden 
met vervoersbedrijven (maatregelen op het gebied van OV) of met bedrijven (maatregelen op het 
gebied van mobiteitsmanagement, vervoersmanagement en telewerken). De overheid heeft wel 
mogelijkheden om bedrijven te stimuleren, bijvoorbeeld door het aanstellen van een ketenmanager 
(overstijgende regie zodat een aantal bedrijven samen vervoersmanagement kunnen organiseren) of 
het aanbieden van een vervoersscan (kan bedrijven over de drempel helpen omdat een vervoersscan 
vaak laat zien dat vervoersmanagement financiële voordelen voor het bedrijf heeft). 
 
Door gemeenten wordt ook geïnvesteerd in deze maatregelen. Enkele voorbeelden zijn een pilot gratis 
OV voor 65+-ers in Amersfoort, verbeterde inzet transferia en leenfiets in Utrecht, buurtauto in 
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Veenendaal en een OV-jaarkaart in plaats van een jaartrajectkaart voor de medewerkers van VenM. 
Daarnaast zijn er ook een aantal plannen: 

• De gemeente Nieuwegein heeft plannen voor het aanbieden van een gratis OV-dagkaart aan 
inwoners 

• De Milieudienst Zuid-Oost Utrecht heeft een voorstel voor een pilot vervoersmanagement 
ingediend bij het RAAM. 

 
Bevorderen lopen en nieuwe vervoerswijzen minst kansrijk 
Maatregelen om mensen te stimuleren om te wandelen dan wel om nieuwe vervoerswijzen 
(bijvoorbeeld personenvervoer per fiets) te stimuleren, scoren het minst goed bij de deelnemers. 
Nieuwegein heeft wel plannen voor een maatregel op dit gebied, namelijk de loopbus voor scholieren 
(een concept om kinderen veilig naar school te laten wandelen). 
 
Vervolg project 
Op basis van de uitkomsten van de workshop gaat de provincie een visie uitwerken. Onderwerpen in 
deze visie zijn: 

• Uit te voeren maatregelen, inclusief een onderbouwing van de keuze voor deze maatregelen 
• Uitvoering van de maatregelen, inclusief betrokken partijen en planning 
• Communicatie 

 
De planning is om deze visie in mei af te ronden. De provincie houdt de deelnemers van de workshop 
op de hoogte. 
 


