
Bedrijven gaan duurzaam
2021 bleek een bijzonder jaar voor werkgevers.  

Corona heeft de mobiliteit flink op de kop gezet. Al

les lijkt anders. Tegelijkertijd lijken bestaande trends 

te versnellen. Mensen reizen bewuster minder vaak 

en buiten de spits. En dat is positief. Negatief is dat 

wij een hoger (2e hands) autogebruik zien en de 

harde klappen voor het OV. De verstede lijking blijft 

toenemen, maar wonen in landelijk gebied wordt 

populairder door thuiswerken. Maar wat het netto 

lange termijneffect gaat zijn weet niemand! 

Collegetour Hybride werken en Reizen

Een deel van het massaal thuiswerken willen we 

ook na de coronacrisis vasthouden. Zodat we straks 

niet weer dagelijks in de file staan, overvolle parkeer

plaatsen hebben en onze kantoren werkbaar en 

gezond houden. Maar hoe regel je het als werkgever 

zo dat medewerkers niet allemaal tegelijk op locatie 

zijn? Hoe werkt dat hybride vergaderen eigenlijk? 

Hoe zorg je voor betrokken medewerkers? Om hier

mee aan de slag te gaan hebben we werkgevers een  

collegetour Hybride werken en reizen aangeboden.  

 

Zo kwamen werkgevers tot een roadmap om dit 

goed uit te rollen binnen de eigen organisatie. 

Collegetour Fiets

Naast hybride werken merken we een blijvende 

aandacht voor fietsstimulering. Afgelopen zomer 

hebben mensen massaal een ebike aangeschaft 

vooral voor recreatief verkeer. Nu is het de kunst om 

deze ebike ook meer in te zetten in woonwerk

verkeer. Daarvoor heeft ook een werkgever diverse 

mogelijkheden. Hiermee zijn we dan ook met 

een groep werkgevers aan de slag gegaan in ons 

collegetour Fiets. Bedrijven hebben in drie sessies 

hun fietsbeleid volledig hebben uitgewerkt tot een 

fietsplan. Kortom, ondanks corona heeft mobiliteit 

niet stilgestaan en is er nog een hoop te doen  

voor werkgevers. 

We organiseren de 

beide collegetours  

ook in 2022 voor u.

Fiets op 1
Een vast onderdeel van het fietsprogramma is de 

actie Ga toch Fietsen, waarmee je gratis een week 

lang een ebike kunt proberen als alternatief voor de 

auto. De actie loopt van april t/m december. Dit jaar 

is de actie in de gemeenten Leeuwarden,  

Heerenveen, SúdwestFryslân en Smallingerland ge

houden. Ondanks het thuiswerken hebben toch een 

mooie groep mensen kennis kunnen maken met het 

gemak van een ebike voor het woonwerkverkeer.

Quick-scan Fietsvriendelijke fietsenstalling

Als je op de fiets naar je werk gaat, dan wil je een 

veilige stalling. Daarvoor hebben wij een quickscan 

gemaakt. Zo zien werkgevers hoe aantrekkelijk hun 

stalling is, en geven wij tips hoe een veilige stalling 

er uit kan zien. 

Fietsweek 

In september organiseerden we een Fietsweek 

waarbij de Fiets op 1 stond. De Fietsnaarjewerkdag  

stond in het teken van een compliment voor de 

fietsforens. WSRS trakteerde in Wytgaard, langs de 

nieuwe doorfietsroute, op een krentenbol en een 

kop koffie/thee.

2022

Vooruitkijkend naar 2022 melden we alvast een 

nieuwe aanpak van Park&Bike. Deze voorziening 

krijgt een abonnementsvorm en wordt toegankelijk 

voor alle forenzen en niet meer alleen voor me

dewerkers van de deelnemende organisaties van 

WSRS. We willen daarmee bereiken dat er minder 

autobewegingen in de stad zijn. De fiets als last mile 

is fijner, leuker en sneller. Het komend jaar houden 

we nieuwe fietsstimulerende activiteiten. In ieder 

geval bieden we voor alle Friese gemeenten de actie 

Ga toch Fietsen! aan. 

Kerstnieuwsbrief

Een terugblik en vooruitzicht

Voorwoord 

Sinds 4 oktober ben ik, Abel Reitsma, wethouder van 

de gemeente Leeuwarden. Ik heb de portefeuilles 

van mijn voorganger Friso Douwstra overgenomen 

en dat houdt dus in dat ik verantwoordelijk ben 

voor Economische Zaken, Sociale Zaken, Hoger 

Onderwijs en Infra. Onder de portefeuille Infra valt 

het programma Werk Slim, Reis Slim. Ik mag deze 

rol invullen in een onstuimige tijd, corona zorgt voor 

veel onzekerheid maar ook voor veel aanpassingen. 

Als ik alleen al focus op onze mobiliteit dan zien 

we enorme veranderingen. De omslag naar volledig 

digitaal of hybride werken heeft directe invloed op 

onze bewegingen. 

We moeten dit moment gebruiken om te kijken naar de toekomst; hoe ziet die mobiliteit er in de 

toekomst uit en blijft het zich ontwikkelen? Ik denk van wel. Veel bedrijven zien de mogelijkheden  

en durven daarop in te springen. Dit heeft weer effect op onze openbare ruimte en de inrichting 

ervan. We zouden als gemeente bijvoorbeeld meer kunnen inzetten op deelmobiliteit en gezond 

de fiets pakken, een mobiliteitshub, meer faciliteiten voor Park&Bike en het aanpassen van het 

fietsnetwerk. Dit zijn maatregelen waar we graag met u over nadenken. Op deze manier dragen we 

bij aan verduurzaming, vergroening en heel praktisch; we besparen en creëren ruimte. Sommige 

werkgevers zijn al goed op weg! Ik moedig andere werkgevers aan dit ook te doen. Werk Slim,  

Reis Slim helpt u daar graag bij. Denk bijvoorbeeld aan de platforms Zowerkthet.nl (landelijk) en 

Anders werken en anders reizen van Werk Slim, Reis Slim. Hier kunnen werkgevers inspiratie  

opdoen over toekomstbestendig reis en werkbeleid. Op initiatief van Rabobank, Achmea,  

Veiligheidsregio Fryslân, Belastingdienst en Aegon wordt op dit moment onderzoek gedaan naar 

een gezamenlijke goederenhub in Leeuwarden. Op deze manier willen ze bijdragen aan een  

afname van stadsverkeer, CO2reductie en efficiëntie. 

We kunnen dit natuurlijk niet alleen, werkgevers moeten ervaringen met elkaar uitwisselen, leren 

van elkaar en elkaar inspireren. Binnen Werk Slim Reis Slim zal het onderdeel Werkgeversbena

dering vanaf 2022 door de Provincie Fryslân worden opgepakt. Zo kunnen we deze succesvolle 

werkwijze provinciebreed uitrollen! 

Sluit u ook aan bij de twee collegetours Hybride werken en reizen en Fiets? Hier krijgt u gratis  

ondersteuning bij het maken van een roadmap Toekomstbestendig Werken en Reizen en/of een  

Fietsplan op maat. Beiden zijn direct en eenvoudig te gebruiken in uw organisatie. Geweldig toch? 

Succes allemaal en laten we samen op weg gaan richting een fietsvriendelijk Fryslân!

Abel Reitsma, wethouder Verkeer en Vervoer 

gemeente Leeuwarden 

December 2021

De highlights van 2021
 
• Captains Breakfast – Het perspectief van Hybride werken

•  Captains Breakfast  (vervolg) – Vorm geven aan Hybride werken en reizen

• Verkiezing Beste (Thuis)werkgever van Friesland 2020

• Fietsstimuleringsactie Ga toch fietsen!

• QuickScan – Hoe fietsvriendelijk is uw fietsenstalling

• Collegetour 1 – Fietsplan op maat voor uw organisatie

• Collegetour 2 – Roadmap Hybride werken en reizen voor uw organisatie

• Krentenbollenactie op de Fiets-naar-je-werkdag

• Op de koffie bij de wegwerkers aan de doorfietsroutes

• Band op Spanningsactie

• Haalbaarheidsonderzoek goederenhub (kantoorlogistiek)

• Uitbreiding autoluwe binnenstad

• Analyse IVRi’s voor doorontwikkeling

• Deelfietsen geplaatst bij bus- en trein stations

In dit pakket vindt u een presentje.
Puzzel met ons mee, dan fietsen  

we samen voorop!



Fijne feestdagen en een groen 2022!

www.werkslimreisslim.nl

Duurzame Stadslogistiek 
De gemeente Leeuwarden streeft naar een duur

zame stadslogistiek. In 2019 werd dat onderstreept 

door het ondertekenen van de Green Deal Zero 

Emissie Stadslogistiek. Om deze ambitie te realiseren 

werkt de gemeente samen met andere steden in de 

NoordNederland die hetzelfde streven hebben. 

 

Aansluiting bij Autoluwe Binnenstad

De ambitie sluit aan bij de plannen voor een autolu

we binnenstad. Verduurzaming van de stadslogistiek 

betekent namelijk niet alleen maar verduurzaming 

van de voertuigen, maar ook vermindering van de 

voertuig bewegingen in de binnenstad. Een strikter 

toegangsbeleid in de binnenstad, zorgt ervoor dat 

cargobikes (bakfietsen) een interessant alternatief voor 

goederen vervoer wordt. Waar het voor andere voor

tuigen lastiger wordt, hebben cargobikes 24/7 toegang 

tot de binnenstad. 

Initiatieven bedrijfsleven

In Leeuwarden zijn er veel initiatieven vanuit het 

bedrijfsleven zelf. De gemeente Leeuwarden on

dersteunt deze initiatieven. Schone stadslogistiek is 

daarmee dus echt een gezamenlijke ambitie van de  

gemeente en het bedrijfsleven. Hieronder belichten 

wij een aantal initiatieven. 

 

Haalbaarheidsstudie naar goederenhub  

Leeuwarden

In 2021 heeft een aantal grote werkgevers geza

menlijk de haalbaarheid van een goederenhub 

onderzocht. Met een hub kunnen het aantal 

voertuigbewegingen in de stad verminderd worden 

en verduurzaamd. Dit project is ondersteund door 

WSRS. Achmea, Rabobank, Veiligheidsregio Fryslân 

en de gemeente Leeuwarden, hebben hun goe

derenstromen geïnventariseerd. Met leveranciers 

hebben ze onderzocht of goederen op een meer 

duurzame wijze en met minder voertuigbewegingen 

kunnen leveren. Dit kan door bijvoorbeeld houdbare 

leveringen te bundelen. Naast de genoemde orga

nisaties is PostNL nauw betrokken bij dit initiatief. 

De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden 

binnenkort bekend gemaakt en de eerste signalen 

zijn positief. De kans is hiermee reëel dat diverse  

bedrijven in Leeuwarden in 2022 een pilot 

goederen hub kunnen uitvoeren. 

Duurzame bezorging

Steeds meer bedrijven in Leeuwarden bezorgen 

op een duurzame manier. Eén van de in het oog 

springende initiatieven is de Carver Cargo. Dit is een 

nieuw, duurzaam voertuig waarmee goederen en 

eten bezorgd kunnen worden. Afgelopen jaar is dit 

voertuig erg bekend geworden in heel Nederland 

en daarbuiten. Ook de gemeente Leeuwarden heeft 

een Carver aangeschaft om bedrijven te bezoeken. 

De Carver mag met recht een succesvol ‘Leeuwarder 

exportproduct’ genoemd worden dat door steeds 

meer bedrijven wordt gebruikt. Zo hebben bijvoor

beeld horecabedrijven WokMe en Doozo uit  

Leeuwarden inmiddels al 10 Carver Cargo’s besteld. 

 

Andere partijen hebben in Leeuwarden ook geïnves

teerd in duurzame stadslogistiek. Denk aan PostNL, 

FRL Post, Omrin en lokale MKB’ers. FRL Post  de 

Leeuwarder post en pakket bezorger  breidt het 

gebruik van cargobikes uit. Zij zien de cargobike als 

een van dé oplossingen om groeiende logistieke 

voertuigbewegingen met zo weinig mogelijk overlast 

voor de bezoeker van de binnenstad te organiseren.

Smart mobility 
Intelligente Verkeersregelinstallaties zorgen ervoor 

dat we slimmer kunnen reizen. In Leeuwarden staan 

momenteel negen van deze ‘iVRI’s’. Met de hulp van 

bijvoorbeeld de app Flitsmeister, kun je de actuele 

kleuren zien van het verkeerslicht. Er zijn apps die 

zelfs voorspellingen doen over hoelang het duurt 

voordat het op groen, oranje of rood springt. Daarbij 

geven ze ook een snelheidsadvies. Op deze manier 

kun je gemakkelijk langs verkeerslichten rijden. En 

dat heeft een positief effect als het gaat om uitstoot, 

veiligheid en doorstroming.

 

Updaten en vervolgonderzoek

Deze innovatie is dit jaar in de negen iVRI’s gemo

nitord, geëvalueerd en geüpdatet naar de nieuwste 

standaarden. Door de update is er een stabielere, 

veilige en beter functionerende iVRI. Momenteel 

loopt er een onderzoek naar hoe het vervolg van de 

ombouw naar iVRi’s eruit moet komen te zien. Zo 

brengen wij in kaart welke intelligente onderdelen 

een meerwaarde zijn voor Leeuwarden en hoe wij de 

veiligheid kunnen garanderen.

Vooruitblik 2022

Volgend jaar worden de verkeerslichten op de  

Noordelijke stadsring vervangen voor iVRI’s.  

Naast een betere afwikkeling van het gemotori

seerde verkeer, zal ook specifiek aandacht zijn voor 

het langzaam verkeer. Hulpdiensten krijgen via 

intelligente systemen prioriteit, waarbij de kruising 

specifiek voor hun vrij gemaakt wordt van al het 

andere verkeer.

Ook op andere gebieden binnen het Smart Mobility 

domein wordt druk gewerkt om betere dienstver

lening te kunnen bieden. Bijvoorbeeld het vooraf  

reserveren van een parkeerplek in een parkeer

garage en gedetailleerdere actuele verkeersinfor

matie. Hierdoor kan de navigatie een beter en op 

maat gericht reisadvies voorstellen; dat je bijvoor

beeld beter de trein kunt pakken dan de auto. Dit 

zijn een paar voorbeelden waar we aan werken om 

flexibeler, beter en duurzamer te reizen.

Fiets in de OV-Keten 
De provincie streeft naar een betaalbaar en aan

trekkelijk openbaar vervoer en daarnaast ook naar 

verbeteringen op het gebied van keten mobiliteit. 

Daarom zijn er in 2021 deelfietsen geplaatst bij 

een groot aantal bus en trein stations en zijn de 

mogelijkheden voor fietsparkeren uitgebreid. 

Hiermee wordt de (first en) lastmile voor onder 

andere het woonwerkverkeer beter gefaciliteerd. 

 

Deelfiets Nederland

In de loop van 2021 is Deelfiets Nederland 

begonnen met de uitrol van deelfietsen in Fryslân. 

Dit in opdracht van de provincie en Arriva. Je kunt 

inmiddels op 24 locaties in Friesland (trein en 

busstations) met behulp van een app deze deel

fiets gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van een 

stationbasedconcept, waarbij je als gebruiker de 

fiets altijd terug moet brengen op de locatie waar 

je de fiets(en) hebt gehuurd. De deelfietsen staan 

op de volgende treinstations: KoudumMolkwerum, 

Hindeloopen, Workum, IJlst, Mantgum,  

Harlingen, Franeker, Dronrijp, Leeuwarden 

Camminghaburen, Hurdegaryp, De Westereen, 

Feanwâlden, Buitenpost, Grou, Akkrum, Wolvega. 

Daarnaast bij de volgende busstations/bushal

tes: Earnewâld, Garyp, Lemmer, Joure, Dokkum, 

Oosterwolde, DrachtenVan Knobelsdorffplein en 

DrachtenTransferium Oost. Begin 2022 wordt 

daar het nieuwe busstation in Bolsward nog  

aan toegevoegd. Voor een deelfiets betaal je  

€ 1,50 per uur of € 6, per dag. 

 

Andere fietsmogelijkheden in het OV

Al veel langer zijn de OV fietsen van NS beschik

baar bij de NSstations in Heerenveen en  

Leeuwarden en bij het regionaal treinstation 

in Sneek. Deze zijn te gebruiken via een OV 

chipkaart. Fietsparkeren is mogelijk bij alle trein

stations. Op een aantal locaties is de provincie 

samen met ProRail bezig om deze mogelijkheden 

uit te breiden. Tot slot is er sinds kort bike&go van 

Arriva. Dat zijn elektrische vouwfietsen, die je op 

de NSstations in Leeuwarden en Groningen kunt 

huren en meenemen in de trein.


