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Fiets op

Maandag 13 september
Start fietsweek met foto

wedstrijd ‘Mooie fietsmomenten in  

Leeuwarden’ tot en met 17 september.

Dinsdag 14 september 
Op de koffie en een praatje 
bij de wegwerkers die onze 

straten mooi maken. Van 07.00   

10.00 uur bij de wegwerkzaamheden 

op het doorfietspad Reduzum. 

Woensdag 15 september 
Collegetour Fiets voor   
werkgevers 

Start van een serie van 3 colleges met 

het thema Fiets. Werkgevers maken 

in 3 stappen een Fietsplan op maat 

waarmee werknemers vaker op de fiets 

naar het werk stappen in plaats van met 

de auto: groen, goedkoop en gezond.  

Donderdag 16 september 
Landelijke Fiets naar je  
Werk Dag 
Fietsende forenzen krijgen een  

verrassing aangereikt als bedankje en  

compliment voor hun inzet om 

fietsend naar het werk te gaan; hun 

bijdrage aan een schoner klimaat en 

minder files. Van 07.30  max 9.00 uur 

op de doorfietsroute in Wytgaard.

Vrijdag 17 september 
De meest fijne fietsenstalling
Fotowedstrijd en quickscan:   

Met foto’s kunt u laten zien waarom u 

trots bent op de fietsenstalling van uw 

werk. Met de quickscan zien werk

gevers hoe hun fietsenstalling scoort 

op dat wat medewerkers belangrijk 

vinden: veilig, comfortabel en gemak

kelijk hun fiets stallen. 

PROGRAMMA

Leeuwarden wil in 2022 dé fietsstad van Nederland zijn.  
Door de aanleg van fietsstraten en doorfietsroutes wil de gemeente Leeuwarden aanspraak  

maken op de titel. In Leeuwarden en omstreken wordt er namelijk al langer hard gewerkt om  

dit doel te behalen en zijn vele fietsstraten en doorfietsroutes in aanleg. In de week van 13 tot en 

met 17 september laten we met verschillende activiteiten zien waarom het beter fietst in Leeuwarden.

Wethouder Verkeer Friso Douwstra: “In 

het woonwerkverkeer met de fiets scoort 

Leeuwarden landelijk al boven gemiddeld, 

maar het Leeuwarder college heeft grotere 

ambities. In ons collegeprogramma heb

ben we uitgesproken het fietsnetwerk ver

der te willen ontwikkelen. Een grote wens 

is dat we in 2022 Fietsstad nummer 1 van 

Nederland zijn! Het is één van de projec

ten waarmee we bouwen aan een beter 

bereikbare en duurzame stad & regio.”

Wij werken aan fijne fietsroutes
Een blik op de projectenkaart van WijWerkenAan maakt direct duidelijk dat de  

gemeente Leeuwarden werk maakt van het verbeteren van het plaatselijke fietsnetwerk. 

Op meerdere plekken gaat de schep in de grond om fietspaden en fietsstraten directer, 

veiliger, comfortabeler, breder en/of beter te maken. Niet alleen binnen de stad,  

maar ook daarbuiten. Zo wordt er gewerkt aan de aanleg van een doorfietsroute van 

Leeuwarden naar Heerenveen, waarbij het bestaande fietspad op deze route breder en 

comfortabeler wordt gemaakt. Het project is verdeeld in fases, waarvan het deel tussen 

de Haak om Leeuwarden en Reduzum al is afgerond. Het deel tussen Reduzum en  

Jirnsum wordt nu uitgevoerd. De overige fases ‘Barrahûs en bebouwde kom Jirnsum’ 

staan in de planning. Ook bestaande fietsroutes in het buitengebied worden aan een 

kritische blik onderworpen om te bekijken of het fietsverkeer er – soms ook letterlijk – 

voorrang kan krijgen. De fiets krijgt er in ieder geval steeds meer de ruimte.  

Op www.wijwerkenaan.nl leest u meer over de verbeteringen van het fietsnetwerk.

Voordelen
Mobiliteit is de bloedsomloop van onze 

samenleving. Fietsen is een prima optie 

om die bloedsomloop goed gaande te 

houden want fietsen is gezond, schoon, 

stil, voordelig, neemt weinig ruimte in 

beslag en heeft een positief effect op 

bereikbaarheid, leefbaarheid en sociale 

interactie. Al deze voordelen maken direct 

duidelijk dat het buitengewoon verstandig 

is de fiets op de eerste plaats te zetten en 

daar wordt al hard aan gewerkt. We willen 

uiteindelijk dat Leeuwarden  mede door 

het fietsbeleid  de gemeente is waar 

bewoners vitaal en gezond zijn en waar 

de openbare ruimte beter ingericht is op 

actieve mobiliteit zoals fietsen en lopen.

Leeuwarden zet week lang 

De fietsenstalling van NHL Stenden scoort maximaal: een 8 met een gouden rand.

Bent u een fietsvriendelijke werkgever? Doe de quickscan!
Uw medewerker kiest niet alleen vanuit vitaliteit, duurzaamheid en financieel voordeel 

voor de fiets als woonwerkverkeer; comfort, veiligheid en zekerheid zijn ook belangrijk. 

Kun je bijvoorbeeld je dure ebike of fiets veilig en droog stallen? Is de fietsenstalling 

dicht bij de ingang zodat je niet een verlaten parkeerterrein over hoeft in het donker? 

Zijn er genoeg oplaadplekken voor ebikes? Voorzieningen die uw medewerkers  

belangrijk vinden in de afweging om vaker op de fiets naar het werk te gaan. Begin als 

werkgever daarom bij het begin: creëer een fijne fietsenstalling. Doe de quickscan  

Meest fijne fietsenstalling op werkslimreisslim.nl en zie hoe de score van  

uw fietsenstalling is. 

Fotowedstrijd Mooiste fietsmoment 
Waar bent u trots op als fietsende Leeuwarder? Laat het ons weten. Maak 

een foto van uw mooiste of meest opvallend fietsmoment in Leeuwarden 

en stuur hem naar foto@leeuwarden.nl. De drie mooiste foto’s winnen een 

cadeaubon van 25 euro om uw fiets op te pimpen. De winnaars van deze 

fotowedstrijd worden 24 september bekend gemaakt.

De meest fijne fietsenstalling
Veilig, comfort en gemak

Tweede fotowedstrijd; Trots op mijn fietsenstalling 

De medewerkers van NHL Stenden hebben een fietsenstalling om trots op te zijn! Een 

veilige plek met genoeg ruimte en voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en 

zelfs een servicepunt! Bent u ook trots op de fietsenstalling van uw organisatie?  

Maak een foto waarmee u laat zien wat er zo bijzonder aan is en stuur hem uiterlijk 

17 september naar info@werkslimreisslim.nl. De drie mooiste foto’s winnen een 

cadeaubon van 25 euro om uw fiets op te pimpen. De winnaars van deze fotowedstrijd 

worden 24 september bekend gemaakt.

Uitnodiging voor werkgevers

Collegetour Fiets van Werk Slim, Reis Slim
Een duwtje in de rug voor medewerkers!

Organisaties die aan de slag willen met fietsstimulering kunnen meedoen aan de 

collegetour Fiets van Werk Slim, Reis Slim (WSRS): bijdragen aan de klimaatcrisis,  

bereikbaarheid van bedrijf, stad en regio verbeteren en tegelijkertijd aandacht 

 hebben voor de vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Met deze collegetour 

Fiets reikt WSRS werkgevers concrete handvatten aan die leiden tot een fietsplan  

op maat dat direct is toe te passen. De online collegetour start op 15 september  

van 09.00 11.00 uur en vindt om de 2 weken plaats. Aanmelden kan tot en met  

13 september 2021 op de website van Werk Slim, Reis Slim. 

Voor wie?

De collegetour is exclusief voor werkgevers uit de gemeente Leeuwarden. Het maakt 

niet uit in welke branche en waar de ambitie ligt of er nu 50 of 5.000 medewerkers 

zijn. De collegetour is in het bijzonder geschikt voor werkgevers die hun medewer

kers willen stimuleren om vaker op de fiets te stappen. Drie keer twee uur college 

gedoceerd door zeer ervaren praktijkmensen maakt het mogelijk om een op maat 

gemaakt fietsplan op te stellen en uit te rollen. 

Wat krijg je?

In de drie collegetours wordt dieper ingegaan op het belang van visie, beleid, fisca

liteit, voorzieningen, communicatie en gedrag aan de hand van concrete praktijk

ervaringen en praktische tips. De collegetour Fiets is helemaal gratis, aangeboden 

door Werk Slim, Reis Slim. De enige investering is 2 uur aanwezigheid bij de elke 

college en 6 uur huiswerk per sessie. Naast leren van experts, is netwerken, ervarin

gen delen en leren van elkaar de rode draad. 

Meer informatie over de collegetour en de aanmelding staat op de website  

www.werkslimreisslim.nl/collegetour-fiets

Op de koffie
Op dinsdag 14 september staat bij  

de wegwerkers (werkzaamheden  

Reduzum) de koffie klaar. Ze vertellen u 

graag meer over hun werk en de aanleg 

van de doorfietsroute. Kom gerust langs 

voor een praatje.

Ook binnen de stadsgrenzen krijgt 

het fietsverkeer volop de aandacht. Zo 

wordt er gewerkt aan een netwerk van 

hoofdfiets routes. We gaan daarbij niet 

alleen maar uit van toevoeging van fiets

paden, maar maken ook de afweging om 

bestaande wegen om te vormen, bijvoor

beeld naar fietsstraten. Deze fietsstraten 

gaan niet langs de verkeersaders, maar 

juist dwars door de woonwijken. Deze 

routes zijn voor fietsers vaak korter, ge

zonder, aantrekkelijker, sneller en veiliger. 

In een fietsstraat is de auto te gast, dat 

maakt een fietsstraat ook een aantrekke

lijke straat om te wonen en te verblijven. 

Leeuwarden maakt daar werk van en 

heeft een aantal van deze fietsstraten  

op hoofdfietsroutes al aangelegd.  

Bij WijWerkenAan Leeuwarden werken 

we aan goede fietsverbindingen. 

Fiets naar je werk dag 
Jij gaat toch ook fietsen?

Donderdag 16 september krijgen fietsende forenzen een complimentje op weg naar 

hun werk. Het is dan de landelijke Fiets naar je werk dag. Met het compliment geeft 

Gemeente Leeuwarden uiting aan de waardering voor mensen die op de fiets naar 

het werk gaan en daarmee aangeven belang te hechten aan milieu en vitaliteit. Dit 

jaar is gekozen voor de fietsers op de doorfietsroute Leeuwarden  Heerenveen die 

wordt aangelegd om snel, veilig en comfortabel naar Leeuwarden te kunnen fietsen. 

De actie vindt bij Wytgaard plaats. Het is inmiddels de vijftiende landelijke Fiets naar 

je Werk dag. Duizenden mensen in heel Nederland laten dan zoveel mogelijk hun 

auto staan en stappen massaal op de fiets. Doe ook mee! Aanmelden kan op  

www.fietsnaarjewerkdag.nl. U maakt dan kans op het winnen van een elektrische 

fiets inclusief fietsverzekering. 

Ook thuiswerkers doen mee
Gaat u niet naar het werk die dag maar werkt u thuis dan kunt u toch meedoen, want 

ook thuiswerkers hebben beweging nodig. Hoe het werkt? Op de dag zelf pakt u op 

een passend moment de fiets voor een #thuiswerkrondje van het aantal kilometers 

dat u normaal gesproken naar het werk fietst. Dit geeft u ook aan bij uw aanmelding.

Uw mening telt!
Wilt u meehelpen om Leeuwarden  

de titel te laten winnen? Vul dan  

de grote fietsstad-enquête van de  

Fietsersbond in. U vindt deze op:  

www.fietsersbond.nl 1


