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Fase 2 is van start gegaan – met een
groeiend aantal fietstrips
Met Spitsfietsen stimuleert de regio Zwolle
Kampen fietsen voor het woon-werkverkeer.
Deelnemers doen mee via hun werkgever in
Zwolle of Kampen, en registreren hun fietsritten
via een app. Gedurende een half jaar, tussen
september 2016 en februari 2017, konden
deelnemers een beloning ontvangen voor het
maken van woon-werkritten op de fiets.

Alle deelnemers
deden mee in de
loterij. De loterij van
de maand maart
uitgebreid met een
aantal extra prijzen.

Een aantal prijswinnaars doet hun verhaal.

Albert, werkt bij Visser ZWB elektromotoren in
Zwolle. “Ik fiets graag, als de auto’s in de file
staan fiets ik lekker door”. Leuk dat
ik nu een Ipad mag uitzoeken!

Met Spitsfietsen is ongeveer 1,1
miljoen kilometer afgelegd op de fiets.
De deelnemers hebben per persoon
gemiddeld 12.531 kcal verbrand.
De deelnemers die zijn overgestapt van
auto op fiets hebben daarmee 25,85
ton CO2 bespaard.
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Begin maart is fase 2 ingegaan van
Spitsfietsen. Belangrijk verschil met fase 1
is dat vanaf nu deelnemers geen beloning
meer ontvangen in de vorm van geld,
maar in de vorm van loten, met
uitzondering van nieuwe deelnemers (auto
 fiets) die maximaal 3 maanden voor
een geld-beloning kunnen fietsen.
Ondanks deze verandering in beloning,
is het aantal gemaakte fietstrips
toegenomen in maart. Ook het aantal
vervangen autoritten is toegenomen.

Lucia, werkt bij de gemeente Zwolle. “Ik vind
Spitsfietsen een geweldig initiatief en fiets
graag voor mijn eigen gezondheid”. Leuk dat
ik nu een Ipad heb gewonnen!

Henk Jan, werkt bij de gemeente Kampen.
“Ik fiets elke dag lekker naar mijn werk, het
is vele malen praktischer dan met de auto”.
Geweldig dat ik nu in de prijzen ben
gevallen!

