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Inleiding

Het programma Beter Benutten is een samenwerking tussen Rijk, regionale 
overheden en het bedrijfsleven in twaalf regio’s met als hoofddoel het  
verminderen van de congestie met 20% op knelpunten in de spits. Een belangrijk 
onderdeel van het programma is monitoring en evaluatie. Deze factsheet geeft de 
realisatie van het huidige programma in de regio Leeuwarden. De regio  Leeuwar-
den is eind 2013 aangesloten bij het Beter Benutten programma. In de Regionale 
Bereikbaarheidsverklaring staat dat de regio als doel heeft gesteld de congestie  
op congestieknelpunten in de regio met circa 10% te reduceren eind 2014.

Leeuwarden heeft te maken met flinke vertragingstijden en een hoge  
spitsdruk. Een belangrijke impact op de bereikbaarheid van Leeuwarden waren  
de werkzaamheden rondom De Haak. De maatregelen van Beter Benutten zijn gro-
tendeels gericht om de overlast van de werkzaamheden te beperken.  
Een aantal werkzaamheden was aanvullend op de vraagmaatregelactiviteiten 
binnen het bestaande programma Werk Slim, Reis Slim.
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Vraagmaatregelen
(4 maatregelen m.n. gericht op werkgevers/werknemers)

Maatregelclusters Regionale doelstelling

DVM / ITS maatregelen
(1 maatregel verkeersmanagement)
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Regionaal maatregelpakket

Het maatregelpakket van de regio Leeuwarden kent een variatie aan maatregelen. 
Deze zijn in onderstaand figuur samengebracht in twee clusters; vraagmaatregelen 
en Dynamisch Verkeersmanagement / Intelligente Transportsystemen. 

Het totale programma voor regio Leeuwarden kent 5 maatregelen welke allen 
gerealiseerd zijn. 

Regionaal programma 

Onderstaand figuur geeft de maatregelen binnen de regio Leeuwarden weer. De 
maatregelen zijn onderverdeeld in de categorieën werkgever/werknemer, fiets(-
infra), weginfra, OV/spoor/P&R, goederen/binnenvaart, Dynamisch Verkeersma-
nagement (DVM) en Intelligente Transportsystemen (ITS).

Bron: RWS, Landelijk team BB, Voortgangsrapportage najaar 2015 (peildatum 1 september 2015)
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Effecten van de maatregelen

In deze Infographic worden de belangrijkste resultaten (output) weergegeven van 
het Beter Benutten programma in de regio Leeuwarden. De cijfers zijn gebaseerd 
op regionale effectmetingen en evaluaties. 
 

Maatregelen uitgelicht

Binnen de regio Leeuwarden heeft met name de werkgeversbenadering Werk  
Slim Reis Slim (WSRS) tot nu toe resultaten opgeleverd. Er zijn inmiddels ruim  
55 bedrijven aangesloten en ruim 15.000 WSRS-passen uitgereikt. 

Binnen Werk Slim Reis Slim levert het project Rij2op5 een belangrijke bijdrage. 
Leeuwarden is de regio met het hoogste aantal deelnemers in Rij2op5  
(44 bedrijven zijn aangesloten) en Leeuwarden is de enige regio die Rij2op5 het 
hele jaar rond inzet. Elk bedrijf levert een interne campagneleider die elkaar in 
workshops treffen. Tijdens deze workshops wisselen de deelnemers ervaringen  
en goede voorbeelden uit en wordt met een stappenplan uitgelegd hoe je een 
fietsstimuleringsplan kan ontwikkelen maar ook een business case kan opstellen. 
In de regio Leeuwarden zijn inmiddels 30 roulatie E-bikes continu bezet, het hele 
jaar door. Daarnaast zijn tot op heden ongeveer 700 E-bikes verkocht aan werk- 
nemers met behulp van de WSRS-pas en het kooparrangement dat door 19  
regionale fietshandelaren aangeboden wordt. De Positive Drive App houdt alle 
fietsprestaties bij en hiermee spaart de deelnemer punten voor mooie prijzen.

Verder zijn een 10-tal bedrijven betrokken bij bottum-up benadering Slim Werken 
die in 2014 voor het eerst opgezet is. Bedrijven vinden elkaar in commercieel en 
maatschappelijk belang om initiatieven en plannen vanuit de bedrijven zelf uit te 
werken met als doel dat deze bedrijven de plannen ook zelf uitvoeren. In samen-
werking met de bedrijven en een 100-tal HBO- en MBO-studenten is van zo’n 30 
ruwe plannen naar 5 concrete gegaan die verder uitgewerkt worden. De plannen 
overstijgen slimmer werken. Het betreft stimulering fietstaxi’s, eco-taxi’s,  
watertaxi’s, platform voor werkplekmarktplaats, samen slimmer werken binnen  
en tussen bedrijven. Het gaat dan niet alleen om het verbeteren van de bereikbaar-
heid alleen, maar ook thema’s als arbeidsvoorwaarden, vitaliteit, duurzaamheid, 
het nieuwe werken komen volop aan de orde. Werk Slim, Reis Slim faciliteert ses-
sies op maat en denktankbijeenkomsten. Dit ook in de opmaat naar borging van 
de projecten en projecten meer op eigen benen te laten staan. 

Fiets fietsparkeerplaatsen gerealiseerd72

Werkgeversbenadering Werk Slim Reis Slim

15.322
WSRS passen 

uitgereikt
55

werkgevers 
doen mee

13 
bedrijven en een denktank van studenten 
werken aan diverse onderzoeksprojecten 
en -plannen om Slim Werken gestalte te 
geven in de regio

Op bedrijventerreinen 
Hemrik en de Zwette: 

700 Verkochte E-bikes. 19

30 E-bikes 
       elke twee weken uitgeleend

fietshandelaren bieden korting  
op E-bike via de WSRS pas
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Gedrag, gebruik en tevredenheid 

In het “Gebruikersonderzoek” is per regio onderzoek gedaan naar het gebruik  
en de bekendheid met Beter Benutten maatregelen. De enquêtes zijn in juni 2015 
landelijk ingevuld door ruim 10.000 respondenten, waarvan uit 831 uit de regio 
Leeuwarden. Uit het Gebruikersonderzoek blijkt dat 53% van de respondenten 
(zeer) tevreden is met de doorstroming tijdens de spitsuren. Dit is tevens het beste 
resultaat van Nederland. 65% is (zeer)tevreden met de doorstroming buiten de 
spitsuren.

Daarnaast blijkt dat in de regio Leeuwarden 22% van de respondenten in 2015 min-
der vaak is gaan reizen tijdens spitsuren.
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Van de respondenten die in 2015 minder zijn gaan reizen tijdens de spitsuren, geeft 
50% aan hier bewust voor te hebben gekozen. Daarnaast geeft 21% aan te hebben 
gekozen voor een andere vervoerswijze dan de auto, ook werkt 10% vaker thuis.

Reist sinds 2015 minder vaak tijdens spitsuren

Reist sinds 2015 vaker tijdens spitsuren

Geen verandering in reisgedrag tijdens spitsuren

22%

9%

70%

Bron: I&O Research, Gebruikersonderzoek Beter Benutten, november 2015

Heeft u in 2015 tijdens spitsuren vaker of minder vaak van deze wegen/trajecten 
gebruik gemaakt ten opzichte van 2014? (n=726)

  Bron: I&O Research, Gebruikersonderzoek Beter Benutten, november 2015

  Bron: I&O Research, Gedragsmeting Beter Benutten, oktober 2015

Kunt u aangeven waarom u in 2014 minder vaak tijdens de spitsuren op deze 
wegen/trajecten rijdt? (meerdere antwoorden mogelijk) (n2014=251, n2015=159)

Ik heb er bewust voor gekozen om op andere  
tijden op deze wegen/trajecten te rijden

Ik rijd minder vaak (dus ook minder vaak 
tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten)

Ik heb gekozen voor een andere vervoerswijze 
(bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets)

Ik werk niet meer op dezelfde locatie

Ik werk nu (vaker) thuis en rijd daarom minder  
vaak tijdens spitsuren op deze wegen/trajecten

Ik woon niet meer op dezelfde locatie

Ik maak vaker gebruik van P+R terreinen 
en/of carpoolterreinen

Andere reden
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Daarnaast verdient Slimmer werken/ spitsmijdend werken naast Fiets aandacht 
gezien 34% ermee bekend is en 24% er gebruik van maakt. Ook scoren Slimmer 
werken/ spitsmijdend werken en Fiets het hoogst in de beïnvloeding van reisge-
drag.

Met behulp van de ‘Gedragsmeting’ zijn algemene ontwikkelingen in Nederland in 
het reizen in de spits met de auto in beeld gebracht, waaronder de motieven om 
gedrag te veranderen. De meting is in september 2015 ingevuld door 276 respon-
denten woonachtig in de regio Leeuwarden. 

Uit de Gedragsmeting blijkt dat  werkenden in de regio Leeuwarden relatief vaak 
met de fiets naar hun werk gaan. Maar liefst 47 procent van de werkenden gebruikt 
minimaal één dag per week de (e-)fiets voor woon-werkverkeer, het hoogste 
percentage van alle Beter Bunutten regio’s. De auto vormt 45 procent van het 
woon-werkverkeer. 
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