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Voorwoord van Minister Karla Peijs
Samen van A naar Beter
Een moderne samenleving is voortdurend in beweging.
Maar files halen de vaart er soms flink uit. Daarom werkt
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met man en
macht om ze terug te dringen. De slag om de bereikbaarheid van steden, bedrijven en woningen is belangrijk, nu
en in de toekomst. Goede initiatieven van bedrijven,
organisaties en particulieren zijn hierbij onmisbaar. Om
deze initiatieven te inventariseren en de beste te belonen
heeft het Ministerie de VanAnaarBeter-Prijs ingesteld.
Met de Nota Mobiliteit ligt er een gedegen plan om de
bereikbaarheid op de langere termijn (2020) te verzekeren. Op de korte termijn komt de aanpak van files
echter in het gedrang. Zo maakt Rijkswaterstaat in 2006
en 2007 een inhaalslag in het Groot Onderhoud en wordt
‘Anders betalen voor mobiliteit’ pas na 2012 praktijk.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zet in 2006,
2007 en 2008 dan ook in op creatieve oplossingen die
duidelijke resultaten boeken in de vermindering van files.
Begin 2006 hebben medewerkers van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat en partijen daarbuiten op verzoek
van de Minister, nagedacht over nieuwe mogelijkheden
om files met relatief eenvoudige oplossingen op korte
termijn te verminderen.
Veertig haalbare ideeën zijn opgenomen in een ministeriebreed programma. En één van de ideeën was de instelling
van de VanAnaarBeter-Prijs, voor initiatieven van buiten
de overheid.
De acht genomineerden en de winnaar van de VanAnaarBeter-Prijs 2006 met Minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs op het
Nederlands Wegencongres op 7 december 2006 in de Doelen te Rotterdam. V.l.n.r. op de bovenste rij: Martijn Beversluijs (Tuk Tuk
Company), Jan Breugem (Nederlandse Spoorwegen), Bas Hilckmann (VCC Rijnmond), Henk Vreeswijk (Nederlandse Frees Maatschappij), Jos Sluijsmans (Fietsdiensten.nl) en Willem Buijs (DTV Consultants).V.l.n.r. op de onderste rij: Hester Moormann-Lammes (Catharina-ziekenhuis), Sanne de Haan (Tuk Tuk Company), Stefan Hulman (voorzitter jury), Minister Karla Peijs, de winnaar
Bo Boormans (DTV Consultants), Tom Gerritsen (Rabobank) en Ninette Detmers (Nationale Fietsprojecten B.V.).

Op de uitnodiging om mee te dingen naar de nieuwe prijs
kwamen bijna honderd inzendingen binnen, van grote
internationaal opererende bedrijven en kleine innovatieve
bedrijven, banken en ziekenhuizen, bedrijvenparken en
particulieren. Dit boekje geeft een presentatie van de

zevenendertig projecten die de toets van de jury doorstonden, door nu al aantoonbaar bij te dragen aan een
betere doorstroming van het verkeer op de Nederlandse
wegen.
Het meest innovatieve initiatief, met brede toepasbaarheid en aantoonbaar effect op bereikbaarheid, kreeg de
eerste VanAnaarBeter-Prijs uitgereikt op het Nederlands
Wegencongres op 7 december 2006 in Rotterdam.
De kwantiteit en de kwaliteit van de ingezonden projecten tonen aan dat het nadenken over deze problemen
en het doorvoeren van oplossingen breed in de samenleving leeft. Dat is maar goed ook, want files en een
slechte bereikbaarheid zijn problemen die het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat niet alleen kan oplossen. De
prijsvraag is een uitgelezen manier om ervaringen tussen
Ministerie en marktpartijen uit te wisselen over projecten die de bereikbaarheid verbeteren. De jury van de
VanAnaarBeter-Prijs heeft dan ook de aanbeveling gedaan
om de prijs regulier uit te reiken. Een suggestie die het
Ministerie graag overneemt, en ik roep iedereen op om de
volgende keer wéér mee te doen. Zo maken wij samen de
Nederlandse wegen, en daarmee Nederland, klaar voor
de toekomst.

Karla Peijs,
Minister van Verkeer en Waterstaat
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Jury

VanAnaarBeter-Prijs 2006

Voorwoord van de jury
Grote verscheidenheid aan initiatieven
De omvang en de verscheidenheid van de initiatieven
schetsen een goed beeld van de manier waarop Nederland zich inzet voor mobiliteit en bereikbaarheid. Veel
verschillende organisaties dienden initiatieven in, uiteenlopend van individuele burgers tot multinationals en van
organisaties die mobiliteit tot hun kernactiviteit rekenen
tot bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen
ondernemen. Het zijn projecten die ofwel draaien om
innovatie of informatie, ofwel om het stimuleren van
goed gedrag. Deze veelvormigheid maakte het werk
van de jury lastig, maar ook interessant.
Bijna honderd inzendingen
Om voor de VanAnaarBeter-Prijs in aanmerking te komen
moesten de initiatieven bijdragen aan de verkeersdoorstroming in Nederland en bewezen succesvol zijn (getest
in de afgelopen drie jaar of reeds in werking zijn). Van de
honderd inzendingen, die binnenkwamen van begin
september tot midden oktober 2006, voldeden
zevenendertig inzendingen aan deze criteria.
Een vierkoppige jury beoordeelde deze inzendingen
vervolgens aan de hand van drie criteria: effectiviteit,
originaliteit en toepasbaarheid. In de eerste selectieronde
heeft de jury een groep van negen initiatieven genomineerd. Tijdens een tweede bijeenkomst werd hieruit een
kopgroep van drie geformeerd, waaruit uiteindelijk de
winnaar is gekozen.

De juryleden, v.l.n.r.: Jan Zaaijer, Bert van Wee, Leen van Dijke en Stefan Hulman.

Klassiek vervoersmanagement slaat aan
Een redelijk aantal inzendingen betrof min of meer klassiek vervoersmanagement: sympathieke, goede projecten
die echter niet (meer zo) vernieuwend zijn. Gebrek aan
vernieuwing hoeft niet erg te zijn, als het ‘klassieke’

project maar leidt tot een significant effect op bereikbaarheid. Gelet op de kwantiteit en de kwaliteit van de
initiatieven op het vlak van vervoersmanagement begint
dit soort projecten na een lange aanloopperiode goed aan
te slaan. Als dit soort initiatieven op termijn gecombineerd
worden met nieuwe ontwikkelingen kan dat bovendien
weer tot vernieuwende impulsen leiden.
Initiatieven over beleid, mobiliteit en onderhoud
De toepasbaarheid van initiatieven lijkt over het algemeen
geen grote belemmeringen te kennen. Grote organisaties
in Nederland implementeren nu echt serieuze vervoersmanagementsystemen, zoals de Rabobank, Koninklijk
Horeca Nederland, ziekenhuizen, TNT en universiteiten
zoals in Eindhoven. Daarnaast zijn er ook kleinere
bedrijven die creatieve oplossingen bedenken voor
mobiliteitsproblemen (Raster B.V., Bitwise). Een bijzondere
categorie zijn de projecten die gericht zijn op vermindering van de overlast bij onderhoud van wegen (Nederlandse Frees Maatschappij, Modieslab en Heijmans).
Originaliteit maakt het verschil
Onderscheidend voor de negen genomineerden was
vooral de mate van aantoonbaar effect op de bereikbaarheid. Daarnaast woog de jury mee of een project uit
zuiver zakelijke motieven is gestart of dat er ook aantoonbaar rekening gehouden is met een maatschappelijk
belang dat niet direct in het verlengde ligt van de kernactiviteit van de organisatie. Binnen de groep van negen
genomineerden is met name de originaliteit het element
dat verschil maakt en in enkele gevallen de effectiviteit.
Voor alle negen genomineerden scoort het criterium
toepasbaarheid zeer hoog.
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Winnaar

De Top 3
Catharina-ziekenhuis
Het vervoersbeleid van het Catharina-ziekenhuis in
Eindhoven getuigt van lef: parkeerheffing voor het eigen
personeel, omgekeerd evenredig met woon-werkafstand.
Dit project is innovatief vanwege deze parkeerheffing en
de durf om ook niet-technische aspecten als stimuleren
van gedragsverandering aan te pakken. Vanwege deze
combinatie weet het Catharina-ziekenhuis zich te onderscheiden van de subtoppers en eindigt het op de derde
plaats.
NS Business Card
De NS Business Card voor leaserijders is origineel, ondogmatisch, wil mensen verleiden tot ander gedrag en heeft
effect op nationale schaal. Dit project is klantgericht en
daarmee een voorbeeld voor andere OV-bedrijven.
Bovendien is er groeipotentie. Daarmee verdient de NS
een podiumplaats. Omdat dit initiatief wel heel dicht
aanligt tegen de kernactiviteiten van de NS is zij evenwel
nipt tweede geworden en geen prijswinnaar.

ODYSA
ODYSA, dat staat voor Optimalisatie Dynamische SnelheidsAdvisering, is volgens de jury origineel en effectief.
Het concept van een groene golf van verkeerslichten in
combinatie met individuele snelheidsadvisering is vernieuwend. Gecombineerd met de groeipotentie, het feit dat
de automobilist ter plekke direct geïnformeerd wordt en
op een charmante wijze wordt verleid om een bepaald
gedrag over te nemen, heeft dit project een streepje voor
op de initiatieven van het Catharina-ziekenhuis en de NS.
Daarmee is het project ODYSA van DTV Consultants in
de ogen van de jury de winnaar van de VanAnaarBeterPrijs 2006.

ODYSA, individueel snelheidsadvies

Stefan Hulman
Voorzitter VanAnaarBeter-Prijs 2006

Uit het juryrapport:
Het concept van een groene golf bestaat natuurlijk
al langer, maar de combinatie van individuele snelheidsadvisering en toepassing op grotere afstand
maakt het vernieuwend en heeft een groot
potentieel. Het effect op de verkeersdoorstroming
is bovendien aantoonbaar.
8
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ODYSA, individueel snelheidsadvies
Betere verkeersdoorstroming met ‘groene golven’ door
middel van een persoonlijk snelheidsadvies.
Initiatief
ODYSA koppelt verkeerslichten, die op relatief grote
afstand van elkaar staan, om zo groene verkeersgolven te
creëren. Iedere weggebruiker krijgt een persoonlijk snelheidsadvies, dat verschijnt op een scherm langs de kant
van de weg. Bij het aanhouden van deze snelheid staan
alle verkeerslichten op deze weg op groen.
Achtergrond
ODYSA (Optimalisatie Door Dynamische SnelheidsAdvisering) startte in november 2002 als test op de provinciale weg N282 bij Rijen, tussen Breda en Tilburg. Vier
kruispunten met verkeerslichten zijn over een afstand van
bijna drie kilometer onderling met elkaar verbonden en
met het ODYSA-systeem uitgerust. Doel is een persoonlijk
snelheidadvies te geven aan passerende voertuigen zodat
zij rechtdoor kunnen rijden zonder te stoppen. Zij krijgen
dit snelheidsadvies aan het begin van het wegvak via een

speciaal ontwikkelde signaalgever. Als daar aanleiding
voor is wordt het advies tijdens het rijden opnieuw berekend en weergegeven. Op het scherm verschijnt een rood
symbool als er geen passend advies mogelijk is en een
groene golf niet kan worden gegarandeerd.
De groene golven ontstaan en functioneren daadwerkelijk
omdat de adviessnelheid per wegvak, per rijrichting, per
periode van de dag en eventueel per situatie kan worden
aangepast. Het snelheidsadvies wordt per voertuig
berekend, zodat voertuigen die te hard of te zacht rijden
bijgestuurd kunnen worden. Op deze manier kan een
passerende groep voertuigen onderling ook compacter
gaan rijden, ter verhoging van de doorstroming.
Effect
Een daling van 37 procent van het aantal stops van het
doorgaand verkeer, wat leidt tot een reistijdvermindering
van vijftien tot dertig procent in de spits bij een lagere
gemiddelde snelheid. Het doorgaande verkeer en met
name vrachtwagenchauffeurs ervaren ODYSA als

zeer positief, aangezien het rijcomfort sterk toeneemt.
Verbetering van de verkeersveiligheid lijkt een bijkomend effect, als gevolg van kleinere snelheidsverschillen
tussen weggebruikers: het aantal kop-staartbotsingen is
verminderd. Ander bijkomend effect is de verminderde
geluidsoverlast en de kleinere milieubelasting, veroorzaakt
door de sterke daling van het aantal stops.

dat er weinig voertuigen rijden, zoals ‘s nachts.
De snelheidsadviezen verbeteren omdat er meer rekening
gehouden wordt met openbaar vervoer en de lengte van
wachtrijen. Provincie Brabant onderzoekt de toepasbaarheid van het systeem op meer provinciale wegen. Het systeem wordt in 2007 in Amsterdam in gebruik genomen.
DTV Consultants

Voor verkeer van zijwegen biedt ODYSA op het onderzochte traject minder voordelen. Deze weggebruikers
moeten langer wachten bij het eerste stoplicht dan in een
situatie zonder groene golven, en ze profiteren nauwelijks van een kortere wachttijd bij het volgende kruispunt.
In de komende maanden wordt ODYSA beter afgesteld
zodat de nadelen voor het verkeer van zijwegen tot een
minimum worden beperkt.
Toekomst
De komende periode wordt het ODYSA-systeem verder
verbeterd. De digitale borden staan inmiddels uit op tijden

Jury: “Heel goed en aansprekend initiatief. Modern, omdat het gericht is op advies aan individuen.”
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Genomineerde

NS Business Card voor leaserijders

NS Business Card voor leaserijders
Business Card voor zakelijke ritten met trein en taxi van
deur tot deur.
Initiatief
Met de Business Card van de Nederlandse Spoorwegen
(NS) bestellen werknemers hun treinreizen en taxiritten
via telefoon of internet, terwijl hun werkgever de maandelijkse betalingen afhandelt. Zo heeft de zakelijke reiziger
een laagdrempelig alternatief voor de (lease)auto.
Achtergrond
Met de NS Business Card profileert de NS de trein niet
langer als vervanger van de auto, maar als gelijkwaardige
optie ter afwisseling van de auto. Met de kaart kunnen
zakelijke reizigers hun treinreizen en taxiritten snel en
eenvoudig boeken en betalen: een kaartje kopen op het
station is niet nodig. Met de kaart kunnen zij ook ritten
met de treintaxi en Q-park reserveren en betalen.

Uit het juryrapport:
De NS zet de zakelijke klant centraal en erkent dat
deze mensen niet altijd kunnen kiezen voor het
openbaar vervoer. Dit initiatief zorgt ervoor dat het
aantrekkelijk en gemakkelijk wordt om op vrijwillige basis écht een keuze te maken tussen auto of
trein.

Effect
Slechts drie procent van de zakelijk reiziger koos drie
jaar geleden de trein. Op dit moment is er een zichtbare
toename van het aantal zakelijke treinreizigers (nu
35.000 deelnemers). Gemiddeld wordt vijf procent van de
leasekilometers omgezet in treinkilometers. Dat betekent
een vermindering van tweeduizend kilometer per auto per
jaar. Voor bestemmingen in de binnenstad is de trein vaak
sneller. Met name de combinatie van het treinvervoer met
voor- en natransport blijkt een succes.
Ruim tweehonderdzestig bedrijven gebruiken de kaart op
grote schaal, waaronder de Rabobank, Philips, Twijnstra
Gudde en Cap Gemini. De gebruikers beoordelen het
gebruik van de kaart als positief. De treinreizigers gebruiken hun tijd in de trein om te werken en reizen meer
ontspannen dan in de auto. De NS Business Card blijkt
voor de werkgever kostenneutraal.

Op vertoon van de NS Business Card voert de conducteur,
taxichauffeur of medewerker van de parkeergarage het
kaartnummer in en stuurt de gegevens direct naar de
NS. Voorschieten of declareren hoeft niet, aangezien de
werkgever maandelijks een factuur ontvangt. De kaart
is gekoppeld aan de zakelijke creditcard van American
Express, wat de werkgever een minimum aan administratie geeft.

Ook blijkt dat het klantgerichte beleid van de NS een
voorbeeldfunctie heeft voor andere OV-bedrijven.

Het blijkt dat afspraken met klanten of leveranciers met
name in de ‘daluren’ plaatsvinden. Daarom veroorzaken
de zakelijke treinritten over het algemeen geen extra
belasting in de trein tijdens de spits.

Nederlandse Spoorwegen

Toekomst
Om meer zakelijke reizigers met de trein te laten reizen,
is gedragsverandering noodzakelijk en dat kost tijd. De
komende periode besteedt de NS dan ook veel tijd en
energie aan marktontwikkeling.

Jury: “Behoorlijk innovatief maar vooral erg effectief en veel potentie.”
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Genomineerde

Vervoersbeleid Catharina-ziekenhuis, Eindhoven

Vervoersbeleid Catharina-ziekenhuis, Eindhoven
Betere bereikbaarheid van het Catharina-ziekenhuis door
vermindering van het autogebruik op korte afstanden.
Initiatief
Betaald parkeren met een prijskaartje voor de medewerkers van het ziekenhuis: hoe dichterbij de medewerker
woont, hoe hoger het parkeertarief. Tegelijkertijd wordt
korting geregeld op openbaar vervoer en fietsen gestimuleerd. Het Catharina-ziekenhuis neemt ook deel aan de
landelijke campagne ‘Fiets naar je werk’.
Achtergrond
De groei van het ziekenhuis bracht de bereikbaarheid van
het ziekenhuis in geding. Per werkdag kwamen gemiddeld ruim vijfendertighonderd auto’s naar het ziekenhuis.
Zowel patiënten als medewerkers stonden vaak lang te
wachten op een parkeerplaats. Om hierin verbetering te
brengen ontwikkelde het Catharina-ziekenhuis een
vervoersbeleid met een pakket aan maatregelen.

Uit het juryrapport:
Het ziekenhuis heeft zijn nek uitgestoken om het
eigen personeel mee te krijgen met deze impopulaire maatregel. Deze vorm van lef is de jury maar
sporadisch tegengekomen binnen de projecten.

Medewerkers die binnen een straal van 7,5 kilometer van
het ziekenhuis wonen betalen een beduidend hoger dagtarief (7,5 km is de landelijk vastgestelde en aanvaarde
afstand om woon-werkverkeer per fiets af te leggen).
Het matching systeem Smartpool en het toekennen
van een eigen parkeerplaats stimuleert het carpoolen.
Medewerkers kunnen korting krijgen op het openbaar
vervoer. Daarnaast wordt het fietsen enorm gestimuleerd
door uitbreiding van de fietsenstalling en het bouwen van
douches en kleedruimten. Ook krijgen medewerkers
korting bij de aankoop van een fiets en fietsaccessoires.

Uit een eigen enquête bleek dat iets minder dan zestig
procent alleenreizend in de auto de afstand van huis
naar werk aflegt en iets meer dan een kwart met de fiets
komt. In de zomer komen iets meer mensen met de fiets.
Gebruik van trein en bus ligt met minder dan drie procent
ver onder het landelijk gemiddelde. Bijna driekwart van de
alleenreizigers per auto gaf aan bereid te zijn (onder voorwaarden) over te stappen op een ander vervoermiddel.
Effect
Het invoeren van de kilometerdifferentiatie door het
Catharina-ziekenhuis is in eerste instantie niet positief
ontvangen door de medewerkers. Het voorstel heeft
daarna nog een jaar ‘in de week’ gelegen en is vervolgens
zonder al te veel tegenwerpingen ingevoerd.
Van de tweehonderd landelijk deelnemende bedrijven
aan het project ‘Fiets naar je werk’ staat het Catharinaziekenhuis al drie jaar lang in de top 10 van meest
gefietste kilometers. De wachttijd van patiënten voor
een parkeerplek neemt af.
Toekomst
In het nieuwe bijgebouw van het ziekenhuis komt in de
kelder een uitgebreide fietsenstalling, met mogelijk
fietskluizen en droogruimtes voor natte kleding. Voor
deze plek bestaat het plan om een bandenplakservice
voor medewerkers te beginnen.
Catharina-ziekenhuis Eindhoven

Jury: “Het introduceren van een parkeerheffing voor het eigen personeel,
			
afhankelijk van de woon-werkafstand, getuigt van lef.”
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Genomineerde

Brede freeswals voor Groot Onderhoud

Brede freeswals voor Groot Onderhoud
Sneller frezen van de snelweg waardoor minder verkeershinder optreedt.
Initiatief
Een freeswals van bijna vier meter breed kan twee maal
zoveel asfalt frezen in dezelfde tijd als een standaardwals.
Zo kan het asfalteren sneller beginnen en is het Groot
Onderhoud van Rijkswaterstaat eerder gereed.
Achtergrond
De Nederlandse Frees Maatschappij (NFM) heeft de
komende periode veel werk vanwege het Groot Onderhoudsprogramma 2006/2008 van Rijkswaterstaat aan
de autosnelwegen. Dit was voor de NFM aanleiding om
in februari 2006 twee asfaltfreeswalsen van Wirtgen
Nederland aan te schaffen met een breedte van 3,80
meter. De walsen die normaliter ingezet worden, zijn
2,20 meter breed. De brede wals is uitgerust met een
aggregaat van 900 PK en driehonderd beitels waarmee
vierduizend vierkante meter per uur ZOAB gefreesd kan
worden.

Uit het juryrapport:
Twee standaard freeswalsen naast elkaar kunnen
hetzelfde effect bewerkstelligen, maar Rijkswaterstaat vindt de extra kosten te hoog. De Nederlandse Frees Maatschappij heeft op eigen initiatief
een investering gedaan die niet direct wordt terugverdiend. Een voorbeeld voor andere bedrijven in
deze sector voor vernieuwing en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Met de brede freeswals kan de aanwezige (ZOAB)deklaag
in één arbeidsgang worden verwijderd. De Nederlandse
Frees Maatschappij is het eerste bedrijf in Europa dat twee
van deze machines tegelijkertijd kan inzetten. Hierdoor
hebben automobilisten minder lang te maken met afzettingen wegens Groot Onderhoud aan de weg.
Effect
De capaciteit op de weg is tien tot vijftien procent sneller
beschikbaar dan bij een standaardwals. De twee operationele brede walsen werken vijf à zes nachten per week.
Dat scheelt dus iedere week een à anderhalve nacht
afzettingen, met minder opstoppingen tot gevolg.
Toekomst
Een verdere uitbreiding met nog eens twee brede freeswalsen is mogelijk. Dit hangt af van het aanbod van werk
aan de weg verspreid over het jaar.
Nederlandse Frees Maatschappij

Jury: “Een voorbeeld van een wegenbedrijf dat investeert in vernieuwing
			
op de weg en zo een interessant afgeleid effect bewerkstelligt.”
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Genomineerde

Met de Tuk Tuk naar het strand van Zandvoort

Met de Tuk Tuk naar het strand van Zandvoort
Thaise bromtaxi als alternatief vervoer naar het strand.
Initiatief
Tuk Tuks (uit Thailand geïmporteerde brommobielen)
brengen passagiers over het fietspad naar de plaats van
bestemming. Ze beperken de verkeersoverlast in Zandvoort en Bloemendaal doordat veel badgasten kiezen voor
de combinatie van trein en Tuk Tuk in plaats van de auto.
Achtergrond
Tuk Tuk Company is het eerste bedrijf op het Europese
vasteland dat Tuk Tuks als taxi’s inzet op de openbare
weg. Het bedrijf werd op 1 januari 2005 opgericht als importeur van Thaise bromtaxi’s, die in Thailand voor tal van
doeleinden worden ingezet. Met hulp van de Nederlandse
ambassade in Bangkok werd een fabriek in Thailand
gevonden die bromtaxi’s maakt die aan de Nederlandse
normen voor veiligheid en milieu voldoen. Door een groot
aantal aanpassingen is de Nederlandse Tuk Tuk een stuk
geruislozer en schoner dan de Thaise versie. De Tuk Tuk
kan tachtig tot honderd kilometer per uur halen.
Promotie van de Tuk Tuk vond onder meer plaats onder
de vlag van ‘Reach the Beach’, een campagne van
provincie Noord-Holland en de kustgemeenten om in het
zomerseizoen de stranden beter bereikbaar te maken. Een
ritje met de Tuk Tuk is te regelen door een mobiel tele-

Uit het juryrapport:
Een plezierige wijze van vervoer dat parkeerproblemen vermijdt. De investeringskosten zijn
relatief laag en er zijn geen grootschalige/infrastructurele aanpassingen nodig. De resultaten zijn
direct merkbaar en meetbaar, maar vooralsnog
gebaseerd op één seizoen en één locatie. Een
verrassend initiatief.

foonnummer te bellen. Doorgaans duurt het hooguit een
kwartier voordat een Tuk Tuk voorrijdt bij de strandtent,
het station of waar dan ook langs de route. Een ritje kost
€ 2,50 per persoon, met een euro toeslag bij een enkele
passagier. Om de winst te verhogen verhuurt de Tuk Tuk
Company de binnen- en buitenkant van de Tuk Tuk aan
adverteerders.
Effect
Aantoonbaar minder autogebruik op de routes naar
het strand van Zandvoort en omstreken (circa tot 1 km
minder file per dag op deze doorgaande routes naar het
strand). Start was in de zomer van 2006 in Zandvoort en
Bloemendaal. Met vijf Tuk Tuks zijn van juli tot en met
september twintigduizend mensen vervoerd. Driekwart
hiervan waren ritten tussen het NS station en het strand in
Bloemendaal en Zandvoort-Zuid.
Toekomst
In 2007 wil Tuk Tuk uitbreiden naar andere kustplaatsen
in Noord-Holland, zoals Wijk aan Zee, IJmuiden, Castricum en Egmond aan Zee. Tuk Tuk Company wil in 2007
ook beginnen in de grote steden en Tuk Tuks op aardgas
ontwikkelen. Uitgangspunt blijft dat de Tuk Tuk een aanvulling is op het openbaar vervoer.
Tuk Tuk Company

Jury: “Aantrekkelijk, groot lokaal effect. Een goed project dat direct op
			
een probleemgebied is in te zetten.”
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Genomineerde

Mobiliteitsdienstverlening voor Rijnmond

Mobiliteitsdienstverlening voor Rijnmond
Optimaliseren van de bereikbaarheid van de regio Rijnmond door spreiding in tijd en vervoersalternatieven.
Initiatief
Een bureau dat als een spin in het web van vervoerskanalen de bereikbaarheid van bedrijven in kaart brengt
en alternatieven voor autovervoer regelt. Alternatieven
zijn: gebruik openbaar vervoer, carpools, scooters en fietsen, inclusief het realiseren van stalling en douches.

Uit het juryrapport:
Een goed en stevig initiatief, maar eerder conventioneel dan origineel. Jarenlang was mobiliteitsdienstverlening ‘bubbling under’, maar nu lijken dit
soort projecten goed van de grond te komen.

• Organisatie en administratie van vervoer. Onder meer
de verwerking van de inkoop van openbaar vervoer,
administratie van kilometervergoeding, inkoop P+R,
reisinformatie en informatie over werk aan de weg.
• Bemiddeling. VCCR vervult een makelaarsrol tussen
werkgevers, werknemers, regionale overheden en vervoeraanbieders, bijvoorbeeld bij grootschalige inkoop
OV-abonnementen, fietsen, Waterbus, Vanpools en 		
carpools.

Achtergrond
De bereikbaarheid van de regio Rijnmond staat al jaren
onder druk. Dit was in 1993 voor een aantal bedrijven
aanleiding een stichting in het leven te roepen: Vervoer
Coördinatie Centrum Rijnmond (VCCR). VCCR treedt
sindsdien op als serviceprovider voor duurzame mobiliteitsoplossingen in het bedrijfsleven. Tegenwoordig zitten
in het bestuur onder meer vertegenwoordigers van
Koninklijke Nedlloyd Groep, Shell Nederland en Hollandia.

Effect
De basis is gelegd doordat inzicht is ontstaan in de wijze
van vervoer, de kosten en alternatieven. Afhankelijk van
het bedrijf is een verschuiving van auto naar alternatief
vervoer (fiets, OV, Waterbus, Vanpool) tussen tien en
twintig procent goed haalbaar. Op dit moment maken
ongeveer zesduizend werknemers gebruik van een
vervoerspakket.

Om de bereikbaarheid te verbeteren is een spreiding
noodzakelijk van vervoersmiddelen en tijd (door thuiswerken en telewerken). VCCR zorgt voor een optimale
mix van alle toepasbare duurzame vervoersalternatieven
voor bedrijven en instellingen in de regio Rijnmond.

Toekomst
Binnen vijf jaar wil VCCR komen tot een vorm van
serviceproviding met een mobiliteitspas die inspeelt op
duurzaamheid, kosten, bereikbaarheid en leefbaarheid
en per bedrijf of werknemer kan worden ingevuld.

Voor dit doel is Mobydesk opgericht, een serviceprovider
werkzaam op drie terreinen:
• Backoffice en administratiesysteem. Werknemers
kunnen via de website alternatieve vervoersdiensten
regelen, zoals carpool, scooters, pendelbussen en
openbaar vervoer.

VCC Rijnmond

Jury: “Een goed voorbeeld van klassiek vervoersmanagement.”
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Programma duurzame mobiliteit

Programma duurzame mobiliteit
Duurzamer maken van woon-werkverkeer, zowel voor de
Rabobank als voor de omgeving.
Initiatief
Een mozaïek aan maatregelen om medewerkers uit de auto
te krijgen en CO2-uitstoot te beperken, waaronder: stimuleren van fietsen, een NS Business Card voor alle leaserijders,
uitsluitend per trein reizen tussen de twee hoofdkantoren en
leaseauto’s die voldoen aan hoge milieunormen.
Achtergrond
De Rabobank heeft duurzame mobiliteit tot speerpunt van
haar organisatie gemaakt. Als grote werkgever wil de bank
een bijdrage leveren aan de oplossing van zowel het dichtslibben van de wegen als de uitstoot van schadelijke stoffen.
De volgende initiatieven maken deel uit van dit beleid:
• Verkeer tussen de hoofdkantoren
Medewerkers reizen uitsluitend per trein tussen de hoofdkantoren in Utrecht en in Eindhoven. De kantoren zijn in
de nabijheid van een station gelegen, wat in lijn is met het
vestigingsbeleid van de Rabobank.
• ABC Leaseregeling
Voor nieuwe leasecontracten geldt sinds 2004 dat 		
werknemers uitsluitend nog auto’s uit de milieucategorie
A, B of C kunnen kiezen.

Uit het juryrapport:
Een goed toepasbaar, praktisch en veelomvattend
programma. Een mooi voorbeeld voor andere grote
bedrijven. Het laat zien dat een doortimmerd programma vervoersmanagement succesvol kan zijn.
De Rabobank zet sterk in op milieuvriendelijke leaseauto’s. Dit bijzondere aspect wil de jury benadrukken
hoewel het geen criterium is.

• NS Business Card
Per juli 2006 hebben alle leaserijders de beschikking
gekregen over een NS Business Card.

• Werkgevers in bereikbaarheid
In Den Haag is de Rabobank de trekker van het VNO/		
NCW initiatief ‘Werkgevers in bereikbaarheid’. Doel 		
van dit initiatief is het autoverkeer naar Den Haag met zes
procent te verminderen. Op dit moment loopt er een pilot
bij zes bedrijven, waaronder Rabobank Den Haag.
• Bereikbaarheid Utrecht
Rondom Utrecht worden in de komende jaren meer 		
verkeersopstoppingen verwacht vanwege werkzaamheden
aan de A2. De Rabobank is als enige werkgever vertegenwoordigd in de kerngroep die gevormd is om maatregelen
te realiseren om de overlast te beperken.
• Fietsen naar het werk
In samenwerking met ‘Fiets naar je werk’ wordt het 		
gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer gestimuleerd.
De opbrengst van de gefietste kilometers is voor een goed
doel, zoals de Rabobank Foundation.
Effect
Bovengemiddeld gebruik van de NS Business Card (37%);
gemiddeld is dat tien procent. Een forse reductie van de
CO2-uitstoot. Van de leaseauto’s voldoet inmiddels zestig
procent aan de A-, B- of C-norm voor milieu.
Toekomst
Voortzetten van het programma duurzame mobiliteit.
Rabobank

Jury: “Eindelijk eens een groot bedrijf dat vervoersmanagement echt
			
implementeert.”
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Genomineerde

Stedelijke distributie per transportfiets, Nijmegen

Stedelijke distributie per transportfiets, Nijmegen
Betere bereikbaarheid van de binnenstad door de inzet
van fietskoeriers in plaats van vrachtverkeer.
Initiatief
Aan de noordkant van de Waalbrug kunnen leveranciers
hun pakketten lossen om de verkeersdrukte op de brug
te ontlopen. Per transportfiets worden deze pakketten
op een milieuvriendelijke manier naar de plaats van
bestemming gebracht in Nijmegen-stad. Zodoende is ook
laden en lossen mogelijk buiten de venstertijden die de
gemeente Nijmegen heeft vastgesteld.
Achtergrond
Iedere dag staan er files op de Waalbrug, een van de
belangrijkste toegangswegen naar Nijmegen. Een groot
deel hiervan is vrachtverkeer dat in het centrum van de
stad moet laden en lossen. In het centrum mag dit tot
12:00 uur, maar veel winkels en horeca openen pas om
10:00 of 11:00 uur. Hierdoor is de tijd dat vrachtwagens
hun goederen mogen afleveren krap en worden vaak
meer vrachtwagens en bestelbussen ingezet dan noodzakelijk is. Bovendien blijkt dat veel grote vrachtwagens
drie of vier kleinere leveringen bezorgen. Dit resulteert
niet alleen in verkeersopstoppingen in de stad en in
verspilling van tijd en geld, maar heeft ook een negatieve
invloed op de luchtkwaliteit.

Uit het juryrapport:
Het betreft lokaal maatwerk dat in de Nijmeegse
setting wonderwel past. Een prachtig voorbeeld
van een fietsproject dat op andere locaties ook is
in te zetten.

Fietsdiensten heeft een depot ingericht bij de Waalbrug,
als verzamelpunt van kleinere pakketten voor aflevering in
de stad. Fietskoeriers bezorgen deze pakketten gedurende
de hele dag per transportfiets in de binnenstad.
Effect
In de afgelopen twee jaar heeft Fietsdiensten ongeveer
tien- tot twintigduizend kilometer op de fiets afgelegd
voor stedelijke distributie. Voor driekwart van deze kilometers zou anders de auto zijn gebruikt. De verwachting
is dat in 2007 minimaal het dubbele aantal fietskilometers
wordt afgelegd.
De inzet van de Fietsdiensten heeft geleid tot een afname
van het vrachtverkeer en minder verkeersopstoppingen in
het centrum van Nijmegen.
Toekomst
Fietsdiensten heeft plannen om uit te breiden naar
andere plaatsen, zoals transferia en parkeergarages. Het
plan is ook om het dienstenpakket uit te breiden, met
bijvoorbeeld thuisbezorging van gekochte artikelen. Dit
moet mensen verleiden om met de fiets of het openbaar
vervoer de stad in te gaan.
Fietsdiensten.nl

Jury: “Een kleinschalige intermodale oplossing, origineel. Het verdient
			
een aanmoediging.”
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Genomineerde
Trappers

Trappers
Stimuleren van het woon-werkverkeer per fiets.
Initiatief
Fietsende werknemers krijgen een zendertje aan hun fiets
dat de kilometers registreert. Deze kilometers worden
omgezet in ‘Trappers’, een soort airmiles voor de fiets.
Met deze Trappers kunnen de fietsers cadeaus bestellen in
de webwinkel.
Achtergrond
Trappers levert zowel werkgevers als werknemers
voordeel op. Door gebruik te maken van de fiscale
reiskostenregeling voor woon-werkverkeer hebben
werkgevers geen extra kosten. Na het eerste jaar zijn er
geen projectkosten meer. De abonnementskosten van
deelnemers worden gedekt door de besparing op sociale
werkgeverslasten.
In de fietsenstalling van een bedrijf dat zich aansluit bij
Trappers komt een scanner te hangen. Elke keer als een
werknemer met zijn fiets (voorzien van zendertje) de
scanner passeert, spaart hij automatisch Trappers. Extra
bonussen zijn te verdienen met bijvoorbeeld fietsen in
de wintermaanden. Op de website van Trappers kan de
deelnemer op zijn persoonlijke pagina ‘Mijn Trappers’ zijn
fietsdagen en gespaarde saldo zien.

Uit het juryrapport:
Een project dat vooral ‘goed gedrag’ wil stimuleren
middels een beloning. Het aanstekelijke enthousiasme van het bedrijf werkt positief. Dit project
kan zonder al te grote investeringen verder worden
geïmplementeerd. Het effect op bereikbaarheid is
aantoonbaar, maar vooralsnog beperkt. Daardoor
is dit project nu in de subtop geëindigd.

In de webshop is een groot aantal producten te bestellen
en dagjes uit te boeken. Van dvd-spelers tot fietstassen,
van speelgoed tot digitale camera’s, van een dagje dierentuin tot een les zweefvliegen.

In 2004 zijn de eerste bedrijven begonnen met Trappers.
Twee jaar later waren er 1.360 deelnemers, verspreid over
elf bedrijven en organisaties. Gemiddeld gaat een Trappersdeelnemer 65 procent van de werkdagen op de fiets
naar het werk. Als belangrijkste reden om mee te doen,
geven deelnemers aan: gezondheid, milieu en de snelste
manier om op het werk te komen. Deze redenen komen
overeen met de motieven van werkgevers om het fietsen
door middel van Trappers te stimuleren.
Trappers werd in 2005 onderdeel van Nationale Fiets
Projecten in Heerenveen, marktleider op het gebied van
fiscaal vriendelijke ‘fiets van de zaak’-projecten. Inmiddels
hebben uiteenlopende bedrijven en organisaties Trappers
ingezet, waaronder De Friesland Zorgverzekeraar in
Leeuwarden, Christelijke Hogeschool Windesheim in
Zwolle, Waterschap Veluwe in Apeldoorn en Harderwijk,
BAM Utiliteitsbouw en het TweeSteden Ziekenhuis in
Tilburg.
Effect
Het fietsgebruik (in woon-werkverkeer) onder deelnemers
is met ruim zeven procent toegenomen. Van deze extra
verplaatsingen werd voorheen nog 78% met de auto
afgelegd. Een kwart van de deelnemers fietst gemiddeld
33% meer naar het werk door Trappers.
Toekomst
Uitbreiding naar meer deelnemende bedrijven.
Nationale Fietsprojecten B.V.

Jury: “Sympathiek en origineel project. Sluit goed aan bij de typisch
			
Nederlandse cultuur van zegeltjes en punten verzamelen.”
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Categorie Auto
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Greenwheels, de deelauto
Samen een auto met alle lusten en gedeelde lasten.
Initiatief
Greenwheels heeft als eerste commerciële organisatie in
Nederland het delen van een auto mogelijk en aantrekkelijk gemaakt. Een abonnee kan gemakkelijk een auto
huren die in de buurt op een speciale parkeerplaats staat.
Reserveren kan telefonisch of via internet tot vlak voor
het gewenste tijdstip. Huren kan al voor een periode van
één uur. Naast de abonnementskosten wordt een vaste
prijs per uur en per gereden kilometer betaald. Op deze
laagdrempelige manier kunnen veel mensen een auto
delen zonder dat het beperkingen oplevert.
Effect
Mensen met een Greenwheels abonnement beschikken
niet standaard over een auto, waardoor zij de keuze voor
autogebruik zeer bewust afwegen tegen alternatieve
vervoersmiddelen. Dit veroorzaakt bij deze gebruikers een
daling van het aantal autokilometers met dertig procent.
Het gebruik van de fiets, de bus en de trein stijgt met vijf
procent tot twintig procent.
Greenwheels Nederland

VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Boodschappendoosje op bagagedrager

Fietsplan

Comfortabel boodschappen doen op de fiets.

Stimuleren van fietsgebruik voor het woon-werkverkeer.

Initiatief
Veel mensen gebruiken de auto om boodschappen te
doen. De fiets is een prima alternatief, maar het is lastig
om de boodschappen te vervoeren. Oplossing: door een
kartonnen doos met de snelbinders op de bagagedrager
te bevestigen kunnen de boodschappen op een veilige
manier worden vervoerd.
Dit is een niet-commercieel concept; de kartonnen doos
komt uit de supermarkt en krijgt hiermee een nieuwe
functie. Mocht de doos door de regen nat worden, dan
kan de doos bij het oud papier en is in de supermarkt een
nieuwe doos te halen.

Initiatief
TNT Post Productie wil het gebruik van de auto voor
het woon-werkverkeer terugdringen door de aanschaf
van een fiets voor werknemers financieel aantrekkelijk te
maken. Dit voordeel kan bij aanschaf van een fiets van
de zaak oplopen tot 22 procent van de catalogusprijs. De
administratieve organisatie en financiële afwikkeling zijn
sterk vereenvoudigd, wat drempelverlagend werkt. Het
project wordt in samenwerking met Nationale Fietsprojecten uitgevoerd.

Effect
Stimuleert mensen in Nederland voor het vervoer van de
boodschappen de fiets te gebruiken in plaats van de auto.
Vereniging ter Bevordering van de Creativiteit

Effect
Bij TNT Post zijn er 55.000 werknemers die gebruik
kunnen maken van de regeling. Binnen drie maanden
zijn honderden aanvragen ingediend en gehonoreerd.
Het project bevindt zich in de opstartfase, maar zal naar
alle waarschijnlijkheid worden uitgebreid naar andere
onderdelen van TNT.
TNT Post Productie

VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Kindvriendelijke fietsrouteplanner

Nationale Fietsprojecten

Stap voor stap op de fiets

TandemTaxi

Snel en veilig op de fiets door Amsterdam.

Een fiets van de zaak stimuleren.

Stimuleren van fietsgebruik onder allochtonen.

Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid om te
fietsen.

Initiatief
Routecraft heeft een website ontwikkeld met een
fietsrouteplanner die veilige, kindvriendelijke routes door
Amsterdam aangeeft. Een nacht/avond routekaart zorgt
ervoor dat tijdens het plannen van de route ‘enge’ plekken worden uitgefilterd. De routeplanner is bedoeld voor
de vele Amsterdammers die zich per fiets verplaatsen.
Onder hen bevinden zich veel schoolkinderen die, vaak
alleen, door de stad fietsen en in (verkeers)onveilige situaties terecht kunnen komen.
Het initiatief is mede tot stand gekomen met behulp van
subsidie van SenterNovem.

Initiatief
Nationale Fietsprojecten is ruim elf jaar geleden opgericht
met als doelstelling de fiets van de zaak voor werkgevers
meer laagdrempelig te maken en voor werknemers
aantrekkelijker. Wanneer mensen beschikken over een
fiets van de zaak gaan ze vaker op de fiets naar het werk.
Inmiddels verzorgt NFP fietsplannen voor ruim vijfentwintighonderd bedrijven en instellingen.

Initiatief
Het Landelijk Steunpunt Fiets heeft het project ‘Stap
voor Stap op de Fiets’ ontwikkeld om het fietsgebruik
onder allochtonen actief te promoten. De helft van de
werknemers die op fietsafstand van het werk woont (dat
is de helft van het totaal aantal werknemers) komt met
de auto. Hiervan fietsen mensen met een allochtone
afkomst het minst naar hun werk. Veel van hen kunnen
niet fietsen, waardoor de auto al snel het aangewezen
vervoersmiddel wordt. Met ‘Stap voor stap op de fiets’
krijgen zij fiets- en verkeerslessen, zodat zij de auto vaker
kunnen laten staan.

Effect
De website www.routecraft.com is sinds een half jaar
online. Per dag bezoeken circa twaalfhonderd mensen
de website, die gebruiksvriendelijk en visueel aantrekkelijk is. Gebruikers zijn erg tevreden met Routecraft. De
routeplanner maakt niet alleen fietsen in Amsterdam nog
aantrekkelijker en stimuleert hiermee het gebruik van de
fiets, maar verbetert ook de (verkeers)veiligheid voor met
name fietsende kinderen.
Routecraft

Effect
Ieder jaar maken enkele tienduizenden werknemers
gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Uit een
enquête onder honderdduizend mensen met een fiets
van de zaak blijkt dat 28% vaker fietsend naar het werk
gaat, 47% zelfs iedere dag. 3,5% procent van de mensen
gebruikt de nieuwe fiets nooit, in de oude situatie was dit
15%.
Nationale Fietsprojecten B.V.

Effect
Driehonderdtachtig welzijnsstichtingen, vrijwilligers- en
vluchtelingenorganisaties maken gebruik van de lesmethode ‘Stap voor stap op de fiets’ of worden begeleid
door het Landelijk Steunpunt Fiets. Zo leren ieder jaar
7.600 allochtonen fietsen, voornamelijk vrouwen. Veel
van deze vrouwen hebben kinderen die zij op deze manier
stimuleren ook te gaan fietsen. Het project wordt momenteel geprofessionaliseerd en verder uitgebouwd.
Landelijk Steunpunt Fiets

Initiatief
De Tandemtaxi biedt mensen met een beperking de
mogelijkheid zich met de fiets te verplaatsen. Het is een
stabiele tweepersoonsfiets met vijf wielen, in te schakelen met een voorrijder. De achterrijder kan mee trappen.
De Tandemtaxi is bedoeld voor meerdere doelgroepen:
mensen met een verstandelijke beperking of een evenwichtsstoornis, blinden en slechtzienden, reumapatiënten
en revaliderenden. Veelal worden zij over een kleine
afstand met een busje vervoerd. Op het vertrekpunt
en/of de eindbestemming is het vaak enorm druk door
het autoverkeer. Personenvervoer per Tandemtaxi is vriendelijk voor mens en milieu en draagt bij aan de reductie
van CO2-uitstoot.
Effect
Door het vervoer per Tandemtaxi zullen er, met name in
de spits, minder auto’s en busjes op de weg zijn. Daarnaast worden door dit initiatief mensen met een beperking gestimuleerd om te bewegen.
Het project is positief ontvangen en er is belangstelling
van verschillende steden, maar de financiering is tot nu
toe lastig gebleken. Bestaande taxidiensten zijn vanwege
subsidiëring voor de gebruikers financieel veel aantrekkelijker.
Fietsdiensten.nl
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Categorie Infrastructuur
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Links laden en lossen

ModieSlab Bypass Oudenrijn

Verbetering van verkeersdoorstroming door consistent
laad- en losbeleid.

Gemakkelijk en snel te onderhouden wegdek zorgt voor
minder verkeers- en geluidshinder.

Initiatief
De straatmanager van de Ondernemersvereniging
Nieuwendijk in Amsterdam heeft in samenwerking met
de politie maatregelen genomen om de verkeerschaos
in de straat op te lossen. Met name tussen 07:00 uur en
11:00 uur werd de straat ontoegankelijk door vrachtverkeer dat aan beide kanten van de weg aan het laden
en lossen was. De Nieuwendijk werd een eenrichtingsverkeersweg en de politie deed het dringende verzoek
om uitsluitend links te laden en lossen. Met flyers werden
mensen hierover geïnformeerd.

Initiatief
ModieSlab (Modulair Intelligent Energiek Slab) is een
geprefabriceerde betonnen weg die op palen wordt
aangelegd. Daardoor is deze ongevoelig voor ongelijkmatige zettingen in de ondergrond en zijn wegen
sneller aan te leggen. Ook onderhoud kan sneller
worden uitgevoerd doordat de betonplaten eenvoudig
te vervangen zijn. De bovenlaag van het wegdek bezit
dezelfde eigenschappen als ZOAB, met een vergelijkbare
geluidsreductie. ModieSlab heeft een hoge waterdoorlatendheid en een hoge remstroefheid. Deze weg voldoet
aan de toekomstige hoge eisen op het gebied van aanleg,
onderhoud en gebruik. ModieSlab is een gezamenlijk innovatieproject van Heijmans, BetonSon en ARCADIS.

Effect
In de Nieuwendijk is een verbeterde doorstroming van het
verkeer duidelijk merkbaar. Agressie door verkeersopstoppingen is afgenomen. Veel chauffeurs zijn erg positief
over de maatregelen.
ONV Nieuwendijk

Effect
Door het toepassen van ModieSlab is de aanleg en het
onderhoud van wegen sneller te realiseren. Op filegevoelige locaties kunnen hierdoor filevorming en
vertragingen beperkt blijven. Bovendien is het product
duurzaam, milieuvriendelijk en vergt het weinig onderhoud. Daardoor is ModieSlab op de lange termijn ook
kostenbesparend.
Modieslab B.V.
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Duurzaam asfalt
Shuttle Buggy verbetert de kwaliteit en levensduur van
wegen.
Initiatief
Shuttle Buggy is een mobiel meng- en bufferstation dat
zorgt voor een homogene kwaliteit asfalt. Tijdens wegwerkzaamheden vervoert normaliter een vrachtwagen
asfalt naar de asfalteermachine op de weg. Op het moment dat de vrachtwagen contact maakt met de machine
ontstaan er bobbeltjes in het wegdek. Uit onderzoek blijkt
dat hier slijtage als eerste optreedt. Bovendien koelt het
asfalt tijdens transport af, waardoor de kwaliteit vermindert. Door het inzetten van de Shuttle Buggy tijdens
wegwerkzaamheden is tussentijds transport onnodig en
blijft de temperatuur van het asfalt hoog. Hierdoor wordt
een constante, snellere werksnelheid gerealiseerd.
Effect
Door de inzet van de Shuttle Buggy wordt de kwaliteit
van het asfalt dermate verbeterd dat de onderhoudsfrequentie vermindert van één keer per zeven jaar naar
één keer per tien jaar. Daarnaast stijgt de snelheid van
asfalteren van vier meter naar zes meter per minuut.
Dit leidt direct tot minder vrachtwagentransport van
asfalt- en freesmateriaal, en zorgt indirect voor filevermindering door een afname van de onderhoudswerkzaamheden. Door het lagere aantal benodigde vrachtwagens is
er een CO2 reductie van 565 ton per jaar.
Heijmans Infrastructuur B.V.
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Mobiliteitsmanagement/-dienstverlening
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Blijdorp Beter Bereikbaar

Mobiliteitsmaatregelen Diaconessenhuis Leiden

Maatregelenmix om vervoersproblemen aan te pakken op
piekdagen van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam.

Maatregelen gericht op personeel, bezoekers en patiënten
om autogebruik terug te dringen.

Initiatief
Diergaarde Blijdorp heeft een maatregelenmix en een
regelscenario ontwikkeld om verkeersdrukte rond de
diergaarde te minimaliseren, samen met NEXUS (Stadsregio Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland). Inzet is de bezoekersstroom beter
te spreiden en zo de piekmomenten af te vlakken,
vervoersproblemen aan te pakken en extra bezoek te
trekken buiten de piekdagen. De maatregelenmix omvat
onder meer parkeren op afstand, vervoer over water op
topdagen, een speciale Dierentram tussen station en
diergaarde, arrangementen voor abonnementhouders,
korting in daluren, vroege vogelacties en een druktemonitor op de website. Bij deze aanpak is monitoring van
cruciaal belang voor het sturen met maatregelen en het
vaststellen van het effect van de maatregelenmix.

Initiatief
Het Diaconessenhuis heeft een combinatie van mobiliteitsmaatregelen genomen om de toenemende autodrukte tegen te gaan die het gevolg is van de groei van het
ziekenhuis en de inperking van openbaar vervoer. Voor
het personeel is een privéfietsregeling getroffen en de
fietsenstalling uitgebreid. Het personeel kan voor
dienstreizen gedurende de dag gebruik maken van twee
dienstfietsen en een auto van Greenwheels. Verder kunnen medewerkers uit hun brutosalaris met korting een
NS-jaarkaart kopen, die zij in termijnen kunnen betalen.
Bezoekers en patiënten kunnen gebruik maken van de
Hospitax, een elektrische en daardoor milieuvriendelijke
taxi voor gezamenlijk vervoer. De standplaats van de
Hospitax is bij de ingang van de poliklinieken.

Effect
Het pilotproject (van 15 oktober tot en met 31 december
2006) bevindt zich in de laatste fase. Er zijn nog geen
resultaten bekend.

Effect
Honderdveertien medewerkers maken gebruik van de
privéfietsregeling. De dienstfiets wordt veel gebruikt door
mensen die anders met de auto waren gekomen. De
Hospitax maakt vijfenveertig ritten per week.

NEXUS/Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde

Diaconessenhuis Leiden
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Mobiliteitsmanagement High Tech Campus
Eindhoven
Maatregelenpakket stimuleert het gebruik van alternatieven voor de auto richting High Tech Campus.
Initiatief
Het mobiliteitsmanagement voor de High Tech Campus
in Eindhoven bestaat uit een aantal samenhangende
maatregelen gericht op het faciliteren van fietsers, het
stimuleren van carpools en de inzet van een pendelbus
tussen de campus en het station. Deze maatregelen
moeten de groei van het autoverkeer tegengaan die verwacht wordt na de aanleg van een nieuwe afslag op de
A2. De invulling bestaat onder meer uit de realisatie van
fietsenstallingen, de inzet van dienstfietsen, de aanleg van
een fietsbrug over de Dommel en gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers.

Mobiliteitsmanagement Bedrijvenpark Medel
Parkmanagement inclusief gratis vervoer tussen station en
bedrijventerrein.
Initiatief
Bedrijven op Bedrijvenpark Medel zijn verplicht een
basispakket Parkmanagement af te nemen dat diensten
en voorzieningen bevat die direct bijdragen aan het
beheer en het instandhouden van het duurzame karakter
van het park. Dit omvat onder meer groenvoorziening,
bewegwijzering en collectieve beveiliging. Sinds oktober
2006 zijn ook voorzieningen voor de bereikbaarheid
inbegrepen, zoals gratis bedrijfsvervoer tussen station Tiel
en het bedrijvenpark.
Op het park zijn zeventien bedrijven gevestigd met in
totaal bijna twaalfhonderd werknemers; op termijn zullen
3.500 werknemers op het bedrijventerrein werkzaam zijn.

Effect
De nieuwe pendelbus vervoert dagelijks vijfhonderd
reizigers (250 heen en terug), terwijl de stadsbus gemiddeld honderd reizigers (vijftig heen en terug) vervoerde.
Door de fietsmaatregelen gebruikt veertig procent van de
nieuwe bewoners de fiets. Vijftien carpoolteams staan
geregistreerd; het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk
hoger.

Effect
Ruim tachtig procent van de werknemers komt met de
auto, terwijl ruim een kwart binnen 7,5 kilometer van het
terrein woont. Hiervan gaf in een enquête 38% aan in
principe bereid te zijn over te stappen op alternatief vervoer: 55% carpool; 41% fiets; 41% OV; 41% collectief
vervoer en 36% scooter.

High Tech Campus Eindhoven

Bedrijvenpark Medel
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Mobility Mixx voor werkgevers

Variabele werktijden

Verbetering woon-werkverkeer

Totaaloplossing voor zakelijk verkeer met inperking
kilometerdeclaratie.

Flexibele kantoortijden om files te ontlopen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) faciliteert alternatief
vervoer voor werknemers.

Intiatief
Werkgevers kunnen het zakelijk autogebruik van hun
werknemers uit handen geven aan Mobility Mixx, opgericht door streekvervoersbedrijf Connexxion en sinds
2003 dochteronderneming van LeasePlan. Werknemers
kunnen de zakelijke kilometers die zij met hun privéauto
rijden niet langer declareren. Zij krijgen alternatief vervoer
aangeboden: een combinatie van deelauto, huurauto,
trein, treintaxi, gewone taxi, gebruik van P&R-terreinen
en de OV-fiets. Mobility Mixx voert de sleuteluitgifte,
ritregistratie en administratie van deelauto’s volledig
geautomatiseerd uit.
Effect
Circa honderd bedrijven en instellingen werken op dit
moment met Mobility Mixx, waaronder Albert Heijn,
gemeente Amsterdam, Delta Lloyd, KPMG, Nuon en
Xerox. Bij deze organisaties verschuift het gebruik van de
privéauto richting openbaar vervoer en schone poolauto’s,
in sommige gevallen tot vijftig procent van alle zakelijke
kilometers. In 2005 zijn meer dan vijftigduizend en in
2006 meer dan honderdduizend reizen verkocht via
Mobility Mixx.

Initiatief
Koninklijk Horeca Nederland heeft voor zijn medewerkers
variabele werktijden ingesteld zodat zij buiten de spits
kunnen reizen. De directie heeft in overleg met de ondernemingsraad bepaald dat het personeel tussen 07:30
uur en 10:00 uur met het werk kan beginnen en door
kan werken tot uiterlijk 19:00 uur. Medewerkers die in
Brabant werken kunnen zo vóór of ná de files vertrekken
en ook weer vóór of ná de files naar huis gaan.
Effect
Koninklijk Horeca Nederland heeft honderd mensen in
dienst (exclusief dertig medewerkers in de buitendienst).
Tachtig tot negentig procent van het personeel maakt
gebruik van de flexibele werktijden, waarbij het merendeel voor de ochtendspits aankomt en na de avondspits
vertrekt.

Initiatief
De Sociale Verzekeringsbank verstrekt een OV-jaarkaart
voor medewerkers die op een kantoor werken dat vlakbij
een treinstation ligt. Zo wil de SVB als grote werkgever
een bijdrage leveren aan de mobiliteitsproblematiek en de
bereikbaarheid van kantoren.
Effect
Veel medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank
gebruiken de OV-jaarkaart.
Sociale Verzekeringsbank

Koninklijk Horeca Nederland

Mobility Mixx B.V.
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Categorie Openbaar/Collectief Vervoer
VanAnaarBeter-Prijs 2006

Collectief personeelsvervoer

Openbaar Vervoer Vanpool

Dagelijks met de bus van en naar het werk.

Carpoolen met de bus.

Initiatief
Al vijftien jaar vervoeren grote bussen elke werkdag
het personeel van Nerefco van en naar het werk. Het
productieproces vereist dat de werknemers op tijd op hun
werk zijn. Het bedrijf ligt in Europoort, een zeer filegevoelig gebied dat niet bereikbaar is met het openbaar
vervoer. Ruim honderdtien werknemers in de dagdienst en
honderdtwintig in de ploegendienst worden uit Rotterdam, Spijkenisse, Westvoorne en andere plaatsen naar het
bedrijf gereden en weer terug - vaak met gebruikmaking
van de busstrook.

Initiatief
Vanpoolen is vergelijkbaar met carpoolen, maar dan met
een bus voor maximaal negen personen. Iedere werkdag
reist een groep mensen samen van en naar het werk in
de personenbus. Eén vrijwilliger bestuurt en onderhoudt
de bus, de rest betaalt een maandelijkse bijdrage. Zowel
bedrijven als personen kunnen een Vanpool beginnen.
De personenbus wordt aangemerkt als openbaar vervoer
en is dus vrijgesteld van BPM en houderschapsbelasting.
Dat scheelt 350 à 400 euro per bus per maand, wat de
Vanpool in veel gevallen rendabel maakt.

Effect
Ongeveer een derde van het personeelsbestand maakt
structureel gebruikt van de regeling. Beëindiging van het
collectief personeelsvervoer zou direct invloed hebben op
de filevorming richting Europoort. Daarnaast verkleint het
personeelsvervoer de kans op ongelukken na een onregelmatige dienst. Bovendien is door het gezamenlijk reizen
met de bus een ‘bus-cultuur’ ontstaan, die de onderlinge
band tussen het personeel sterk heeft verbeterd.

Effect
De eerste zes Vanpools rijden inmiddels in het Rotterdamse havengebied. Iedere Vanpool op de weg betekent
vier tot acht auto’s minder in de spits. Hiermee vermindert
de druk op het wegennet en verbetert de bereikbaarheid
van bedrijven en terreinen. De Vanpool betekent een
kostenreductie van zestig procent ten opzichte van de
auto’s die daarvoor in de plaats reden. Bijkomend effect is
de beschikbaarheid van meer parkeerplaatsen en ‘quality
time’ voor de meerijders.

Nerefco
Vipre B.V.
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SnUitbus
Busvervoer voor toeristen tussen accommodatie en
attractie.
Initiatief
Een attractieve Amerikaanse schoolbus rijdt in de
zomerperiode twee tot drie dagen in de week naar het
Noorder Dierenpark en andere attracties. Zo worden
toeristen overgehaald om niet met de eigen auto van hun
accommodatie naar een attractie te rijden, maar gebruik
te maken van de zogenoemde SnUitbus. In 2006 reed
de bus niet alleen in Emmen, maar ook in Coevorden en
Borger. Toeristen kunnen voor de SnUitbus goedkope
dagkaarten kopen, die ook geldig zijn in het reguliere
openbaar vervoer. Opdrachtgever voor de SnUitbus is
het OV-bureau Groningen-Drenthe.
Effect
In 2006 werd de SnUitbus door tweehonderd mensen per
dag gebruikt, waarmee de toegangswegen naar de attracties aanzienlijk minder werden belast. Bovendien worden
toeristen zich ook bewuster van het gemak van reizen
met het openbaar vervoer.
Noorder Dierenpark Emmen
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Reisinformatie/Communicatietechnologie
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Gecombineerde routeplanner

Local Traffic Control

Mobiele routeplanner en navigatiesysteem

Reisplanner op funda.nl

Bewuste keuze door reistijdvergelijking van auto, openbaar vervoer (OV) en P+R.

Digitaal informatiesysteem reguleert verkeersstromen op
gemeentelijk niveau.

Informatie over autoroutes en openbaar vervoer via de
mobiele telefoon.

Reistijdvergelijking op maat geeft potentiële huizenkopers
inzicht in bereikbaarheid.

Initiatief
Een routeplanner die een overzichtelijke vergelijking
maakt van reistijden per auto, OV en P+R. Bestaande
routeplanners maken deze vergelijking nog niet. De
reiziger vult vertrekadres, reisbestemming, reisdag en
gewenste aankomst- of vertrektijd in en krijgt vervolgens
een pagina met drie uitkomsten: reistijd per auto, met het
openbaar vervoer en volgens het principe van P+R. De
OV-reisplanner geeft de actuele dienstregelingen van alle
openbaar vervoerbedrijven. De reisadviezen voor de auto
zijn voorzien van een fileverwachting voor het hoofdwegennet op basis van zesendertig maanden filehistorie.

Initiatief
Een computerprogramma waarmee een gemeente
uiteenlopende weggebruikers, van automobilisten tot
hulpdiensten van actuele informatie kan voorzien over
wegopbrekingen, omleidingen en voorkeurroutes. Meerdere wegbeheerders kunnen informatie aan het systeem
melden. De weggebruikers kunnen deze ingevoerde informatie vervolgens ontvangen via onder meer de gemeentelijke website, (huis-aan-huis)kranten en televisiezenders.
De informatie wordt ook automatisch doorgegeven aan
routeplanners van andere serviceproviders, zoals die
van de ANWB en de NS-Reisplanner, waarbij gebruikers
aansluitend advies krijgen over de meest efficiënte route.
Eén van de functies van dit systeem is de rechtstreekse,
‘real-time’ doorgifte van informatie aan meldkamers van
alarmcentrales en hulpdiensten.

Intitiatief
FalkMobile is een mobiel navigatiesysteem dat gebruik
maakt van een GPS-ontvanger in mobiele telefoons. Een
routeplanner op zak die overal te raadplegen is. FalkMobile geeft actuele informatie over openbaar vervoer
en auto en laat de beste route van deur tot deur zien.
De gebruiker kan op de website van FalkMobile software
downloaden, inclusief een geïntegreerde telefoongids,
zodat adressen onder handbereik zijn. De OV-planner
maakt gebruik van www.9292ov.nl en de (auto) routeplanner van Falkplan. De planners laten separaat alternatieve routes naar de plek van bestemming zien, met een
keuze aan vervoersmiddelen.

Initiatief
De REISwijzer Plus op de website van Funda laat zien
wat de bereikbaarheid is van voorzieningen als crèches,
scholen en winkels ten opzichte van de aangeboden
woning. De reiswijzer geeft de bereikbaarheid aan per
auto en openbaar vervoer of een combinatie van beide.
De reistijden van de verschillende vervoersmiddelen
worden weergegeven in één overzicht, inclusief de
geschatte filetijd. De autoreisplanner rekent de dagelijkse
files op het hoofdwegennet om met een vertragingsmodule op basis van zesendertig maanden filehistorie.

Effect
Dagelijks testen enkele duizenden mensen de gecombineerde routeplanner in het kader van een grootschalige
publiekstest op www.9292ov.nl. De bedoeling is mensen
te verleiden vaker gebruik te maken van het openbaar
vervoer door het verstrekken van reële en te vergelijken
informatie.
REISinformatiegroep

Effect
Circa honderdnegentig wegbeheerders maken momenteel
actief gebruik van iFalk Local Traffic Control. Informatie
over lokale verkeersituaties wordt ontsloten op de website
van de gemeente Zwolle, mede-ontwikkelaar van de
applicatie. Hiermee is de bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en de veiligheid verbeterd. De verwachting is
dat andere gemeenten binnenkort volgen.

Effect
Drieduizend gebruikers (van de gratis testversie en
betaald) hebben 8.500 routes opgevraagd binnen vijf
maanden tijd. Tachtig procent van de huidige mobiele
telefoons is geschikt voor FalkMobile. Bereik: heel
Nederland.

Effect
Duizenden mensen maken dagelijks gebruik van de reistijdvergelijker, waardoor een meer afgewogen keuze voor
bereikbaarheid wordt gemaakt. Dit draagt bij aan het
bewust omgaan met mobiliteit en daarmee aan vermindering van files.
REISinformatiegroep

Falkplan-Andes

Falkplan-Andes
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Skype maakt telewerken efficiënt

Slim autorijden met navigatiesysteem

Voorkom onnodig reizen

Website werkdichterbijhuis.nl

Minder vaak onderweg door overleg via internet.

Actuele verkeersinformatie komt via GSM-netwerk
binnen op routeplanner.

Softwarepakket geeft online inzicht in voortgang van
projecten, waardoor minder klantbezoeken nodig zijn.

Vermindering woon-werkverkeer door banenruil.

Initiatief
Tom Tom heeft samen met Vodafone Nederland een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee real-time verkeersinformatie in het navigatiesysteem wordt opgenomen.
Het betreft informatie over alle snelwegen, niet-autosnelwegen, provinciale en de belangrijkste gemeentelijke
wegen in Nederland. De informatie wordt doorgegeven
via Vodafone’s GPRS-netwerk in Nederland. Deze nieuwe
techniek is nauwkeuriger en sneller dan de bestaande
manieren voor het verkrijgen van verkeersinformatie,
zoals inductielussen en camera’s. Automobilisten weten
dankzij het systeem onmiddellijk waar files, incidenten of
wegwerkzaamheden zijn en kunnen daarop anticiperen
door eerder of later te vertrekken of een andere route te
kiezen.

Initiatief
Door de ontwikkeling van een softwarepakket dat plaatsonafhankelijk kan worden gebruikt, hebben klanten van
BitWise altijd direct inzicht in de status van projecten,
het aantal geboekte uren en de urenprognose. Hierdoor
is aanvullende communicatie via e-mail of telefoon vaak
voldoende om projecten goed te laten verlopen. Persoonlijke afspraken zijn minder noodzakelijk geworden.

Initiatief
Medewerkers van Raster Industriële Automatisering overleggen dagelijks vanuit huis met collega’s en klanten via
Skype. Dit softwareprogramma is gratis te downloaden
op skype.com. Na wederzijdse toestemming kunnen
gebruikers kosteloos met elkaar bellen. Elkaar zien, horen
en mailen kan met behulp van een webcam en internet
via een USB-telefoon of standaard headset: één op één of
in een vergadermodule.
Effect
Medewerkers zijn minder vaak onderweg naar kantoor of
klanten, waardoor in de afgelopen tien maanden een
besparing van gemiddeld dertig uur per software engineer
is gerealiseerd. Door het gebruik van Skype is het
persoonlijke contact frequenter en directer geworden.
Met name het gemis aan persoonlijk contact was een
reden waarom telewerken eerder niet succesvol was.
Raster Industriële Automatisering B.V.

Effect
Vijftig procent van de automobilisten met een navigatiesysteem heeft een Tom Tom-systeem. De verwachting is
dan ook dat er minder files zullen zijn en meer tevreden
automobilisten als de technologie in alle systemen is
ingevoerd.

Effect
Een enorme daling van de reistijden van het personeel
door het verminderde aantal klantbezoeken. Bovendien
kunnen werknemers de tijd die ze normaliter in de file
stonden, nu gebruiken om te werken en kunnen ze
gemakkelijk thuiswerken wanneer weersomstandigheden
voor extreem lange reistijden zorgen.
BitWise

Initiatief
Filerijders kunnen zich via de website vrijblijvend opgeven
om na te gaan of een banenruil mogelijk is, zodat ze
dichter bij huis kunnen werken. Na opgave van functie,
wenselijke en huidige werklocatie, meldt de database of
er geschikte kandidaten zijn. Contact met een andere
deelnemer kan alleen wanneer beiden daartoe toestemming geven. Als extra service worden ook vacatures zichtbaar die exact aan de wensen van de deelnemer voldoen.
Effect
De website heeft sinds september 2006 enkele duizenden
bezoekers weten te trekken. Tien procent van de bezoekers meldt zich daadwerkelijk aan. Inzicht in het aantal
geslaagde baanmatches is vooralsnog niet voorhanden,
hieraan wordt gewerkt.
In de toekomst worden de voordelen voor werkgevers en
voor het milieu verder belicht om een groter draagvlak te
creëren.
Adapt B.V.

Tom Tom International B.V.
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Aanpak van files op korte termijn

Meer informatie

Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit ligt er een
gedegen plan om de bereikbaarheid op de langere termijn
(2020) te verzekeren. Op de korte termijn zijn er echter
enkele ontwikkelingen waardoor de aanpak van files in
het gedrang komt.

Voor meer informatie over de verschillende projecten kunt
u contact opnemen met de Projectorganisatie FileProof op
telefoonnummer 010 - 282 5949 of fileproof@rws.nl
Meer informatie kunt u vinden op www.vananaarbeter.nl
onder filevermindering.

Zo leidt de problematiek rond luchtkwaliteit tot vertraging
in de uitvoering van het bouwprogramma (ZSM en MIT).
Ook maakt Rijkswaterstaat in 2006/2007 een inhaalslag
in het Groot Onderhoud. Bovendien wordt ‘Anders betalen voor mobiliteit’ pas na 2012 praktijk. Daarom haalt
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2006, 2007
en 2008 alles uit de kast om met creatieve oplossingen
toch duidelijke resultaten te boeken in de vermindering
van files. Dat doet het Ministerie samen met stakeholders
en andere overheden.
In het eerste kwartaal van 2006 hebben medewerkers van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op verzoek van
de Minister, nagedacht over nieuwe mogelijkheden om
files met relatief eenvoudige oplossingen op de korte termijn te verminderen. Ook decentrale overheden, burgers,
bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstituten
hebben tal van ideeën aangeleverd. De bijna drieduizend
ideeën zijn door externe deskundigen beoordeeld op haalbaarheid. Dat heeft geresulteerd in een ministeriebreed
programma met circa veertig projecten voor een korte
termijnaanpak van het fileleed. De veertig geselecteerde
ideeën bestaan uit drie categorieën: aanpak van de reguliere (alledaagse) files, aanpak van niet-alledaagse files
(ongevallen, werk in uitvoering) en verleiden tot anders
doen. De VanAnaarBeter-Prijs is één van die 40 ideeën en
valt in de categorie verleiden tot anders doen.
De VanAnaarBeter-Prijs 2006: een bronzen beeld dat mobiliteit verbeeldt, ontworpen door Peter Jansen en uitgevoerd in
samenwerking met Protometals en TNO Industrie en Techniek.
VanAnaarBeter-Prijs 2006
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Bronvermelding
De tekst over de zevenendertig geaccepteerde initiatieven is gebaseerd op informatie die de inzenders naar
de organisatie van de VanAnaarBeter-Prijs 2006 hebben
gestuurd.
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