
                         Leeuwarden wil in 2022 fietsstad nummer 1 

van Nederland zijn! Fietsen is gezond en duurzaam. Minder auto’s 

als gevolg van meer fietsers zorgt voor minder CO2-uitstoot 

en verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van de 

stad. Werk Slim, Reis Slim stimuleert reizigers minder met auto 

naar de stad en het werk te komen en vaker de fiets te nemen.  

WAAROM

HOE? ZO DOEN WE DAT

• Parkeer je auto en fiets de laatste en leukste kilometers 
 naar je werk!
• Vitaal en gezond
• Mobiel tijdens je werk
• Niet in de file staan
• Gratis parkeren

Waar? 
P&B locaties zijn: Goutum, Hemriksein, Wiarda, 
Kalverdijkje en WTC

PROJECT PARK & BIKE

Stal je fiets gratis, veilig en overdekt in de binnenstad
• Minder auto’s
• Minder fietsendiefstal
• Minder gestalde fietsen op de stoep

Waar? 
Fietsenstallingen St. Jacobsstraat en Zaailand

PROJECT FIETS IN DE P

Via de snelfietsroutes en fietsstraten van, naar en in 
Leeuwarden ben je gauw op je werk of thuis
• Een veilige en snelle 
 fiets-infrastructuur
• Aantrekkelijk fietsroutes nodigen 
 uit om de fiets te nemen

PROJECT AANLEG INFRASTRUCTUUR VAN SNELFIETSROUTES 
EN FIETSSTRATEN

• Stap uit de auto en gebruik een deelfiets
• Sluit aan bij de trends van persoonlijk 
 bezit naar samen gebruiken
• In plaats van een eigen fiets, huur 
 je een fiets per rit
• Minder fietsen, minder auto’s
• Vitaal en mobiel

PROJECT DEELFIETSSYSTEEM

Neem een (snelle) e-bike en fiets lachend naar het werk!
• Snelle fietsen zijn op een  afstand van 20km een 
 aantrekkelijk alternatief voor de auto 
• Makkelijk en snel naar het werk 
• Geen parkeerkosten en vitaliteit
• Vitaal en gezond
• Aanschaf met korting via WSRS

PROJECT (SNELLE) E-BIKE
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SLIMME EN DUURZAME 
MOBILITEIT

WERK SLIM, REIS SLIM


