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Case I workshop alternatieve vervoerwijzen  
 
Bedrijfslocatie 
 
Het gaat hier om een bedrijfslocatie met 15 bedrijven met een verschillend aantal werknemers. Het 
grootste bedrijf heeft 200 werknemers en actief op de IT-markt (programmeren). Het kleinste bedrijf 
heeft 4 werknemers en verkoopt witgoed via internet. Daarnaast is er een autodealer, een 
schadeherstelbedrijf, een kleine logistieke onderneming en een metaalbewerkingsbedrijf. 
 
De bedrijfslocatie is maar met één weg ontsloten en het is ruim opgezet. De locatie is in ontwikkeling 
en als het volledig vol komt zullen er ongeveer 30 bedrijven zijn. Verwachting is dat zich hier ook een 
groot ingenieursbureau zal gaan vestigen met 250 werknemers. 
 
Om problemen in de toekomst te voorkomen wil men nu vanuit de gemeente met de bedrijven kijken 
of er veroersalternatieven zijn te ontwikkelen. 
 
Opdracht: 
Welke alternatieven komen in aanmerking. Probeer in ieder geval één of twee alternatieven  nader uit 
te werken. Richt je daarbij op de maatregelen met de grootste potentie om problemen te voorkomen. 
 
Welke alternatieven komen in aanmerking Goede fietsvoorzieningen en service op het werk 

• Organiseren natransport 
• Organiseren zakelijk transport 
• Mobiliteitsmanager die 

mobiliteitsmanagement gebiedsbreed kan 
organiseren 

• Thuiswerken 
• Faciliteren carpoolen 
• OV en fietsen in vroeg stadium 

faciliteren 
• Parkeerbeleid 

Wat zijn de beste twee Gekeken is op welke punten de provincie kan 
sturen. Dit kan met de maatregelen: 

• Goede fietsvoorzieningen en service op 
het werk 

• Organiseren natransport 
• Mobiliteitsmanager die 

mobiliteitsmanagement gebiedsbreed kan 
organiseren 

• OV en fietsen in vroeg stadium 
Faciliteren 

 
De provincie zou wellicht nog meer kunnen doen 
door een vervoersscan aan te bieden, dit kan 
bedrijven over de drempel helpen 



Case II workshop alternatieve vervoerwijzen  
 
Woon-werk 
 
Een vrouw woont in Odijk op 12 km afstand van haar werk in stad Utrecht. Er is geen treinstation in 
Odijk. De vrouw is redelijk sportief. Voorheen nam ze de auto naar haar werk, maar vanwege drukte 
op de weg wil ze dit anders doen. Ze heeft een kantoorbaan voor 32 uur met vaste werktijden van 9-17 
uur. Ze zou en wil best wat meer thuiswerken. Dat is ook handig met de kinderen (6 en 8), die naar de 
naschoolse opvang gaan op dinsdag, donderdag en vrijdag. Er wonen 5 andere collega’s in Odijk. De 
werkgever heeft aangegeven wel mee te willen denken voor alternatieven. 
 
Opdracht: 
Welke alternatieven komen in aanmerking. Probeer in ieder geval één of twee alternatieven  nader uit 
te werken. Richt je daarbij op de maatregelen met de grootste potentie. 
 
Ambitie: 75% reductie autogebruik voor woon-werkverkeer 
 
Welke alternatieven komen in aanmerking 1. Thuiswerken (1 dag per week) 

Nodig: voorlichting, thuiswerkscan (en 
ADSL) 

 
2. Fiets (1 dag per week in de zomer) 

Nodig: fietspaden, verruimde reikwijdte, 
voorlichting (verdient zichzelf terug) (en 
secundaire arbeidsvoorwaarden, douche, 
stalling) 

 
3. Carpoolen (1 à 2 dagen per week) 

Nodig: carpooldates, datasystemen, 
greenwheels voor bedrijven, transferia 

 
4. Fietsen naar trein in Bunnik 

Nodig: stalling, fietsroute 
 
5. Voorlichtingscampagne 

Nodig: fietsen is gezond, frequentie OV 
Odijk-Utrecht 



Case III workshop alternatieve vervoerwijzen  
 
Kris-Kras 
 
Een gezin met twee kinderen (5 & 7) in een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen heeft het iedere 
woensdagmiddag weer druk met heen en weer rijden tussen voetbaltraining, muziekles en 
boodschappen. Zeker 40 gezinnen in deze wijk heeft een vergelijkbaar probleem. De 
sportvoorzieningen, muziekschool en winkelcentrum liggen binnen een straal van 5 km van elkaar. De 
gemeente wil vanwege de verkeersveiligheid en leefbaarheid deze gezinnen een alternatief bieden. 
 
Opdracht: 
Welke alternatieven komen in aanmerking. Probeer in ieder geval één of twee alternatieven  nader uit 
te werken. Richt je daarbij op de maatregelen met de grootste potentie. 
 
Welke alternatieven komen in aanmerking 1. Fietsinfrastructuur -> kwaliteit t.o.v. auto 

(prioriteit, snelle verbindingen) 
 
2. Communicatie: imagocampagne, participatie 
 
3. Faciliteren: buurtbudget 
 
4. Fietsslang 

Wie is betrokken? Gemeente, bewoners, sportvereniging, winkeliers 
Wat zijn bottlenecks? Sectorale benadering 

Te hoge verwachtingen 



Case IV workshop alternatieve vervoerwijzen  
 
Verantwoord recreëren 
 
Ieder weekend tussen april en oktober is het een komen en gaan bij het Doornsche Gat. Op zich kan de 
provinciale weg de vraag wel aan, maar het probleem is dat de meeste auto´s door Doorn komen en 
daar de luchtkwaliteit erg nadeling beìnvloeden. Bovendien is er in het weekend sprake van een 
verkeersonveilige situatie en veel opstoppingen in Doorn zelf. Er is weinig tot geen ruimte voor 
infrastructurele aanpassingen. De gemeente wil met de recreatieschappen, provincie en 
natuurbeheerders zoeken naar alternatieven 
 
Opdracht: 
Welke alternatieven komen in aanmerking. Probeer in ieder geval één of twee alternatieven  nader uit 
te werken. Richt je daarbij op de maatregelen met de grootste potentie. 
 
Welke alternatieven komen in aanmerking 1. Goede fietsvoorzieningen 

2. Collectief vervoer 
3. Gratis ijsje als je niet met de auto komt 
4. Recreatiespullen (zoals buggy, stoelen, 

babybedje enz) te leen op terrein 
5. Communicatie 
6. Voorkeursbehandeling voor fietsers en 

wandelaars 
Wat zijn de beste twee 1. Goede fietsvoorzieningen 

2. Collectief vervoer 

Alt. 1:  
 

Goede fietsvoorzieningen 

Wat is er nodig? Fietsenstalling, bewaking, overige voorzieningen, 
communicatie 

Wie is betrokken? Gemeente, recreatieschap, provincie, mogelijk 
ook andere provincie 

Welke effecten zijn te verwachten? (pos. en neg.) Minder verkeer 
 

Wat zijn bottlenecks? Realisatie, bewaking, kosten 
 

Alt. 2:  
 

Collectief vervoer 

Wat is er nodig? Bussen, parkeren op afstand, communicatie 
 

Wie is betrokken? Gemeente, recreatieschap, provincie, mogelijk 
ook andere provincie 

Welke effecten zijn te verwachten? (pos. en neg.) Minder auto’s  
Bussen vervuilen ook 

Wat zijn bottlenecks?  

NB: vervolg bosbus door provincie (via Pepijn Binkhorst van de NMU) 



Case V workshop alternatieve vervoerwijzen  
 
Winkelen 
 
Dagelijks, maar vooral op koopavond en in het weekend komen grote stromen auto´s naar de 
binnenstad van een grote gemeente met een bovenregionale functie. Dat leidt iedere keer weer tot 
grote verkeersproblemen en een slechte luchtkwaliteit. Vooral bij de parkeergarages kun je maar beter 
niet komen vanwege de slechte lucht. Het is eigenlijk onverantwoord, ook voor de automobilisten. 
Winkeliers zien niet langer heil bij nog meer parkeerruimte en willen met de gemeente zoeken naar 
alternatieven. Desnoods dragen ze zelf een steentje bij. 
 
Opdracht: 
Welke alternatieven komen in aanmerking. Probeer in ieder geval één of twee alternatieven  nader uit 
te werken. Richt je daarbij op de maatregelen met de grootste potentie. 
 
Welke alternatieven komen in aanmerking Onderscheid in doelgroepen: 

• Winkelpubliek 
• Dagelijkse boodschappen 
 
Maatregelen: 
• Winkelexpress incl. transferia 
• Fietsroutes, fietsenstalling 
• Park & Bike 
• Bezorgservice 
• Frequentie bussen (zaterdag op winkellijnen 

verhogen) 
• Leenbuggy in 

fietsenstalling/Connexxionbuggy 
• Hybride (schone) auto’s belonen (gratis 

wasbeurt voor schone auto’s) 
• Parkeertarieven 
• Winkels aan de rand van de stad? 
• Campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel) 



Case VI workshop alternatieve vervoerwijzen  
 
Goederenvervoer 
 
Een bedrijf midden in een woonwijk zit in zijn maag met het goederenvervoer van en naar het bedrijf. 
De meubelzaak heeft iedere dag wel zo´n twee vrachtwagens per uur aan het laden en lossen. Niet 
alleen slecht voor de luchtkwaliteit, maar ook veel geluidhinder. Omwonenden klagen, maar 
verplaatsen van het bedrijf is niet mogelijk. Bovendien zijn de problemen te urgent en moet er direct 
iets gebeuren.  
 
Opdracht: 
Welke alternatieven komen in aanmerking. Probeer in ieder geval één of twee alternatieven  nader uit 
te werken. Richt je daarbij op de maatregelen met de grootste potentie. 
 
Welke alternatieven komen in aanmerking Lange termijn uitplaatsing 

 
Korte termijn: 
1. Dagindeling/venstertijden 
2. Logistiek -> andere productiestromen 
3. Milieuzones 

Wie is betrokken? Bedrijf, gemeente, omwonenden 
Welke effecten zijn te verwachten? (pos. en neg.) Geluid 


