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De uitdaging:

e Om mensen meer te laten fietsen. (people);

e De hoeveelheid co2-uitstoot te reduceren. (planet);

e Het wegennetwerk toegankelijk te houden. (profit)

Het idee: Platform GreEn BIKES Twente

GreEn BIKES Twente: Platform van aanbieders van groene (High power) E-fietsen.

Netwerk van fietsen. Flexibel van A naar B. Ideaal voor een afstand tot 30 km om

snel, gezond en zonder file op je bestemming te komen. Altijd een volgeladen

fiets ter beschikking. Door de omstandigheden om de fiets te gebruiken zo

aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt dit de standaard, het gewenste gedrag

van vervoer. Fietsen staat voor GreEn BIKES Twente voor vrijheid, flexibel,

gezond en schoon. Gebruik van de auto is relatief vervuilend en zorgt ervoor dat

ons wegennetwerk overbelast raakt.

Goed voor Mens, Milieu en Economie

People

Voor iedereen:

e Die geen (extra) auto of fiets aan wil/kan schaffen

e Toeristen; een mooie manier om de omgeving te ontdekken

e Woon/werk verkeer: altijd een greEn BIKE beschikbaar in je omgeving

Niet in willen leveren op flexibiliteit, gemak en comfort: Je betaalt alleen

wanneer je 'm nodig hebt en geen gedoe met onderhoud

Duurzaam: platform van diensten. Hierin past greEn-BIKES TWENTE ook.

Mensen met een duurzame gedachte willen aanschaffen wat ze echt nodig

hebben, niet dat waar ze nog niet van weten hoe vaak ze het gebruiken.

Coöperatieve gedachte; samen mogelijk maken

Financieel aantrekkelijk: Ook voor bijvoorbeeld starters. Niet de aanschaf, wel

toegang tot de hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten en met de minste

commitment

Sociaal: Plek voor ontmoeting

Planet

Doe goed voor je omgeving en fiets groen; greEn-BIKES TWENTE

Schoon: Vervoer per fiets is beter voor het milieu. Minder co2-uitstoot dan bij

vervoer per auto.

  



 

 

Door de fietsen in een netwerk te delen wordt de fiets veel gebruikt zonder dat

een geproduceerde fiets stil staat in de schuur. We willen allemaal een prettige,

gezonde omgeving om in te leven. Een schoon vervoersmiddel draagt daar aan

bij.

Profit

Een plug in hybride is een verbetering ten opzichte van de traditionele auto,

maar daarmee is de overbelasting van het wegennetwerk nog niet opgelost.

Stilstaan in het verkeer is frustrerend en kost tijd. Deze tijd besteden we liever

anders. Het idee biedt een bijdrage aan het ontzien van het wegennetwerk.

Potentieel nieuwe kopers van E-fietsen: Daarnaast is het voor fietshandelaren

een mooie manier om afzet te vinden voor de verhuur van groene (High power)

E-fietsen. Door samen te bouwen aan het netwerk en slim om te gaan met het

aantal fietsen wordt het voor afnemer en aanbieder aantrekkelijk. Het doel

hierbij is om de stap naar vervoer per fiets te verkleinen, de toegang tot het

gewenste gedrag te vergroten en zo een nieuwe doelgroep voor fietshandelaren

van greEn-BIKES TWENTE op termijn te creëren.

“Een groene fiets is in beweging” - Een stilstaande fiets levert geen dienst. Hoe

meer diensten hoe meer economisch rendabel.

Hoe

e Door bekendheid te geven aan het platform via social media.

e Bedrijven meenemen in het concept, aansluiten bij bestaande netwerken

« Laagdrempelige acties, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden

e Fietshandelaren mee te nemen ind e ontwikkeling. Hoe kunnen nieuwe

markten aangeboord worden? Wat moet worden verbeterd?

Budget

3000 euro voor marketing, uren en een fiets!

Tot slot, wie ben ik?

Mijn naan isN1 ben bewust van de keuzes die je als

consument kunt maken en werk graag mee om de groene (duurzame) keuze

meer vanzelfsprekend, toegankelijker en leuker te maken.
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