DE WERKZAAMHEDEN AAN DE INFRASTRUCTURELE PROJECTEN VAN LEEUWARDEN VRIJ-BAAN KAN VERKEERSHINDER VEROORZAKEN MET
MINDER DOORSTROMING TOT GEVOLG. WERK SLIM, REIS SLIM BESTAAT UIT EEN AANTAL SLIMME MAATREGELEN RONDOM WERKEN EN REIZEN
WAARMEE JIJ/JOUW WERKNEMER ER GEEN LAST VAN HOEFT TE HEBBEN. NIEUWSGIERIG? KIJK OP WWW.WERKSLIMREISSLIM.NL WAT JOUW
SLIMME WERK- EN REISFORMULE IS.

Reis slim via de OV plushaltes

Is de afstand tot je werk te ver om
te fietsen en wil je toch bewust omgaan met spitsmijding en duurzaamheid? Dan kun je gebruik maken
van de slimme OV plushaltes met
extra voorzieningen. Je fietst of rijdt
met de auto eerst naar een OV plushalte en reist vandaaruit verder met
de bus naar je werk in Leeuwarden.
De OV plushaltes vind je langs buslijnen waar minimaal 2 maal per uur
een bus komt. De OV plushaltes zijn
te vinden in Drachten, Holwerd,
Winsum en Wommels.
Wat is een OV plushalte?
Een OV plushalte is een bushalte
met extra voorzieningen zoals fietsenrekken en fietskluizen, parkeer

plaatsen, Park&Ride stroken, verlichting, veilige oversteek en DRIS
panelen (dynamische reizigersinformatie). Je parkeert daardoor gemakkelijk je auto, voor fietsen en
e-bikes zijn er fietskluizen en ook is
gedacht aan verlichting, royale en
dichte bushokjes en dynamische
reisinformatie en hoogwaardig OV
van en naar Leeuwarden. En word
je gebracht? Dan is de kiss&ride er
voor het op- en afladen van de fiets
en het uitzwaaien.
E-biken naar de OV plushalte
Met een e-bike fiets je snel en gemakkelijk naar de OV plushalte. Je
stalt hem daar veilig in de speciale
fietskluizen voor e-bikes. Je kunt

met de slimme pas van Werk Slim,
Reis Slim een e-bike met korting bij
een van de aangesloten fietshandelaren aanschaffen aanschaffen.
Reis het laatste stukje
extra slim naar je werk
Aan het Zaailand en in de Sint
Jacobs
straat in Leeuwarden zijn
fietsenstallingen (fiets in de P) waar
je 24 uur per dag gratis en bewaakt
jouw eigen naar-het-werk-fiets kunt
stallen. Je reist met de trein of bus
naar de stad en fietst heel voordelig
het laatste stukje naar het werk.
Bekijk de voorwaarden op
www.parkeergaragesleeuwarden.nl

Waar vind je OV-plushaltes
OV-plushaltes zijn te vinden in
Drachten*, Holwerd*, Winsum en
Wommels. Zie de paarse buttons
op het kaartje.
(*Faciliteiten voor e-bikes)

Waarom meedoen?
Gecombineerd reizen via de OV-plushaltes betekent flexibiliteit, spits
mijding en gezond bewegen.
• J e bespaart tijd en autokosten
• Je reist, fietst of loopt in de stad
voorbij de drukte naar je werkplek
•H
 et is gezond en je voelt je fitter

Waar vind je OV-plushaltes

Slimme reisformules
Door de extra voorzieningen op de OV plushaltes combineer je heel
gemakkelijk reizen met bus, fiets, auto en te voet:

• Je

fietst (e-bike) naar de OV
plushalte, neemt de bus en
haalt je fiets uit de gratis fietsenstalling in Leeuwarden voor
het laatste eindje of je loopt het
laatste eindje.

• Je rijdt met de auto naar de OV
plushalte en fietst op de e-bike
naar je werk.

In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid.
Voor nu en voor de toekomst.

Meer weten?
Zie jij slim reizen via de OV plushaltes
wel zitten of heb je vragen? Vraag
meer informatie aan bij de contactpersoon binnen jouw organisatie.
Meer informatie over OV plus
haltes en andere slimme werken reisformules vind je op
www.werkslimreisslim.nl

• Je rijdt met de auto naar de OV
plushalte, parkeert daar, neemt
de bus naar Leeuwarden en
haalt de fiets uit de gratis
fietsenstalling voor het laatste
stukje, of je loopt het laatste
stukje.

• Je reist met de bus naar de OV
plushalte en fietst op de e-bike
naar je werk.

ZO MAKEN WE FRYSLÂN BETER BEREIKBAAR

