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Leeuwarden ‘trekt’
betere mobiliteit
WILLEM BOSMA

LEEUWARDEN Onder het motto
‘Werk slim, reis slim’ wil Leeuwar-
den in enkele jaren een grote stap
zetten naar schoner verkeer, dat de
stad bereikbaar houdt.

Het programma stoelt op een af-
spraak die de noordelijke provincies
met minister Cora van Nieuwenhui-
zen (Infrastructuur en Waterstaat)
hebben gemaakt: het verkeer in het
hele Noorden is in 2035 emissievrij.
De provincies en het bedrijfsleven
doen er aan mee. De Leeuwarder
wethouder Friso Douwstra voert de
troepen aan, die gisteren in de Elf-
stedenhal hun ideeën ontvouwden.

Er zijn drie speerpunten: vlotte
doorstroming van het wegverkeer,
beperking van vervuiling en uit-
stoot van broeikasgassen en bevor-
dering van een vriendelijker en ge-
zonder leefklimaat.

Daarin zullen de fiets, de bus en de
trein een hoofdrol krijgen. Leeuwar-
den aast op uitverkiezing tot Fiets-

stad van Nederland in het jaar 2022.
De Utrechtse forensengemeente
Houten heeft die titel nu in handen.
Volgens projectleider Peter Post
moet Leeuwarden de snelfietsroutes
nog uitbreiden en het onderhouds-
niveau van fietsroutes verbeteren.

Daarnaast zal ook het aantal over-
stapplaatsen met stallingen en deel-
fietsenaanbod in heel Friesland wor-
den uitgebreid van drie naar twintig.
Ov-concessiehouder Arriva krijgt
hierin een belangrijke rol.

Voor de bevoorrading van win-
kels en pakketdistributie moeten
bedrijven nauw gaan samenwerken.
Dit kan de drukte met vrachtwagens
en bestelbusjes in de binnenstad
fors beperken, bijvoorbeeld door

centrale afhaal- en brengpunten te
creëren. Bakfietsen kunnen een gro-
tere rol krijgen.

Ter vermindering van de auto-
drukte in de spits wil Leeuwarden
aanvullende afspraken maken met
grote werkgevers. Het mijden van de
ochtend- en avonddrukte door
werknemers zou moeten worden
beloond.

Qua klimaatpolitiek legt Leeuwar-
den de lat voor verkeer niet zo hoog.
De campagne beoogt 20.000 ton
CO2-beperking in drie jaar. Dit zou
een reductie zijn met 9 procent, naar
het niveau van 2012. Maar het zal
dan nog altijd 15 procent meer zijn
dan in 1990, in plaats van de 49 pro-
cent minder broeikasgas die als ge-
neriek kabinetsdoel geldt.

Weerman Gerrit Hiemstra was als
gastspreker scherp: ,,Energiebespa-
ring komt echt op nummer 1. Bus en
trein zijn efficiënter dan elektrische
auto’s. Fietsen zijn gewoon beter
dan e-bikes. Gebruik je gezond ver-
stand, want anders wordt schaatsen
echt een zaalsport.’’

Fiets en collectief
vervoer moeten
stad schoon en
bereikbaar maken

De fiets krijgt weer de hoofdrol in het Leeuwarder verkeer. FOTO ARCHIEF LC


