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Cootje hier,
In dit pakketje zit een leuk 
presentje. Hang mij aan 
je fietssleutel, dan fietsen 
we samen voor bomen en 
een beter klimaat!

Actie ‘Slimme Fietsers Scoren Bomen’ 

Wist je dat zeker de helft van alle autoritten in Nederland korter is dan 5 kilometer? En dat de helft 

van onze beroepsbevolking op zo’n 15 kilometer van haar werk woont? Dat zijn afstanden die makke

lijk met de (elektrische) fiets te doen zijn. Daarom startte WSRS in september de pilot ‘Slimme Fietsers 

Scoren Bomen’ om op een leuke en extra groene manier medewerkers te verleiden vaker op de fiets 

naar het werk te gaan. Ook de trouw fietsende medewerker kan meedoen. Provincie Fryslân en de 

gemeenten Waadhoeke, Súdwest Fryslân, Smallingerland en Leeuwarden doen mee aan de pilot. 

Noordelijk vervolg

Medewerkers registreren hun fietsritten in een 

app en sparen bomen. Hoe meer fietskilometers, 

hoe meer bomen! Dat betekent dubbele  

CO2-reductie: minder CO2-uitstoot doordat er min-

der auto’s op de weg rijden en meer bomen die 

CO2 uit de lucht filteren. De actie is georganiseerd 

in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer.  

In 2023 rolt WSRS de actie ‘Slimme Fietsers Scoren 

Bomen’ verder uit, niet alleen in Friesland maar ook 

de provincies Groningen en Drenthe doen mee. 

We nemen alle ervaringen en verbeterpunten uit 

de pilot mee in de uitrol. 

Meedoen? Meld je alvast aan!

Werkgevers met 100+ werknemers kunnen zich 

nu al aanmelden. Meedoen met de actie ‘Slimme 

Fietsers Scoren Bomen’ is win-win! Vergroening 

van de omgeving, verlagen van de CO2-uitstoot, 

goed werkgeverschap en fitte werknemers!   

De Beste Friese Hybride Werkgevers
Net als vorig jaar, ging het mobiliteitsplatform Zo werkt Het op zoek naar de beste hybride werkgevers 

van Nederland. Honderden werknemers nomineerden daarvoor hun werkgevers met de meest uiteen

lopende en bijzondere inzendingen. Zowel kleine als grote bedrijven konden meedoen. 

De awards werden uitgereikt aan bedrijven die net 

een beetje extra doen met het organiseren van  

het hybride werken. In de regio Friesland waren 

dat in verschillende categorieën: HDM Pipelines uit 

Leeuwarden, Better Be Goods uit Harlingen, Voort 

uit Heerenveen en Gemeente Leeuwarden.

De vier Friese organisaties die de regionale award in 

ontvangst namen, waren ook genomineerd voor de 

landelijke Bokaal voor Beste Hybride werkgever van 

Nederland. Helaas vielen de Friese organisaties daar 

buiten de prijzen. 

Fossielvrije Week – een inventarisatie

Tijdens de nationale Fossielvrije Week hebben wij 

een rondje gebeld met onze WSRS-relaties om te 

weten wat er zoal allemaal speelt op het gebied 

van duurzame mobiliteit.  We spraken over hybride 

werken, fietsstimulering en verduurzaming van het 

wagenpark. Het was goed om te merken dat al deze 

onderwerpen spelen bij bedrijven. 

•  Daar waar het hybride werken vol is geadopteerd, 

merk je dat bedrijven nog wel zoekende zijn naar 

het optimum tussen thuiswerken en op kantoor 

werken. Bij veel werkgevers lijkt het door te slaan 

in een piek op dinsdag en donderdag en zeer 

rustige kantoordagen op woensdag en vrijdag. Dit 

is vanuit facilitair wel suboptimaal. Na personeels-

kosten komen kosten voor werkplekken op de 

tweede plek! 

•  Verder zien we dat bijna alle werkgevers inmiddels 

een fietsplan hebben. Een aantal is dit nog aan het 

aanvullen. Vooral de leasefietsvragen blijven komen. 

•  En bij verduurzaming van wagenparken wordt 

snel verwezen naar de wagenparkmanager die 

bezig is met elektrificeren van het wagenpark.  

Ook hiervoor willen we volgend jaar meer 

concrete handvatten ontwikkelen om daarbij te 

ondersteunen. Het liefst ook met een wat bredere 

scope, waarbij videobellen, fietsen en ov belang-

rijke alternatieven zijn. De autokilometers die dan 

overblijven kunnen zoveel mogelijk elektrisch. 

Weer voldoende om over na te denken onder te 

kerstboom. En in het nieuwe jaar komen we weer 

met nieuwe acties die aansluiting op de gesprekken 

en input vanuit onze partners. 

Kerstnieuwsbrief

Een terugblik en vooruitzicht

Voorwoord 

Samen met werkgevers streven wij naar duurzame mobiliteit. Dat komt de bereikbaarheid, de leef-

baarheid en de gezondheid van onze gemeente ten goede: minder CO2-uitstoot, minder transport-

bewegingen en opstoppingen en minder geluidsoverlast. In 2022 hebben we samen al een aantal 

stappen gezet. Zo is het toegangsbeleid tot de autoluwe binnenstad aangepast. Dit wordt begin  

2023 ingevoerd. 

Als wethouder word ik dan ook erg blij wanneer ik zie dat zoveel ondernemers in onze gemeente  

streven naar minder transportbewegingen en uitstootvrije logistiek. Met een aantal grote werkgevers 

in en rondom de Leeuwarder binnenstad en met Stadslogistiek (initiatief van PostNL) zijn wij de pilot 

Logistieke hub Leeuwarden gestart. Aan de rand van de stad bundelen bedrijven via de logistieke hub 

hun kantoorartikelen. Vanaf deze logistieke hub verzorgt Stadslogistiek op uitstootvrije wijze de zoge-

heten last-mile naar de eindbestemming. De gemeente Leeuwarden verkent volgend jaar de mogelijk-

heden van een emissievrije zone voor het bevoorradingsverkeer in de binnenstad van Leeuwarden.  

Dit moet inzicht geven in de kansen en risico’s van een zero emissie zone, een haalbare invoering-

stermijn en de randvoorwaarden die daarvoor moeten worden ingevuld.

Wij zagen ook verschillende organisaties in Fryslân het hybride werken omarmen. Zo kregen de  

gemeente Leeuwarden, Better Be Goods uit Harlingen, Voort uit Heerenveen en HDM Pipelines de 

awards voor de beste Friese hybride werkgevers van 2022. De Collegetour Hybride Werken van WSRS 

helpt organisaties op weg het hybride werken verder vorm te geven. 

Fietsende forenzen kregen ook dit jaar een complimentje van collega wethouder Abel Reitsma op de 

fiets-naar-je-werkdag. Het was dit jaar een extra compliment waard: we stonden de stoere fietsers in de 

stromende regen op te wachten bij Jelsum, op de doorfietsroute van Stiens naar Leeuwarden. Het was 

een van de acties tijdens de jaarlijkse Fietsweek. 

Samen met vijf organisaties zijn wij dit jaar gestart met de pilot ‘Slimme Fietsers Scoren Bomen.’  

Daarmee helpen we de werkgevers hun medewerkers minder in de auto en vaker op de fiets naar 

het werk te komen. Met een app kunnen werknemers hun fietsritten registreren en bomen sparen. 

Staatsbosbeheer plant deze volgend jaar in een nieuw stukje Fries bos. Dat is win-win voor het klimaat! 

Wie de auto laat staan en voor de fiets kiest, bespaart CO2 en meer bomen 

zuiveren meer CO2 uit de lucht. Volgend jaar houden we dezelfde actie weer,  

dan doen ook Groningen en Drenthe mee. Alle werkgevers in het Noord-

Nederland met meer dan honderd medewerkers kunnen zich al aanmelden 

voor de actie. Geef je dus snel op via de QR code in deze kerstbrief!

Evert Stellingwerf

Wethouder Infrastructuur en Mobiliteit gemeente Leeuwarden

December 2022

Fietsstimulering

Het fietsstimuleringsprogramma van Werk Slim, 

Reis Slim zorgt al jaren voor verbinding en ener-

gie tussen overheid en werkgevers om samen 

onze opdracht na te streven: CO2-reductie in het 

woon-werkverkeer. Na de beperkingen die de 

coronapandemie met zich meebrachten mochten 

we eindelijk weer los. In het voorjaar zijn we be-

gonnen met de Fietsweek waar we een gevarieerd 

programma hadden. Buiten was daar de spontane 

fietsservice onderweg en kregen de trouwe fietsers 

tijdens de Fiets-naar-je-werk-dag een krentenbol. 

Voor de werknemers hebben we een Collegetour 

georganiseerd waarmee ze een fietsplan op maat 

kunnen maken. Er wordt in de provincie ook hard 

gewerkt aan het aanleggen van doorfietsroutes. In 

september zijn we met vijf Friese overheden de  

pilot ‘Slimme Fietsers Scoren Bomen’ opgestart. 

Een actie waarmee we medewerkers stimuleren 

uit de auto te stappen en vaker op de fiets naar het 

werk te gaan. Deelnemers aan deze actie sparen 

punten voor bomen. Samen met Staatsbosbeheer 

zorgen we dat alle bij elkaar gefietste bomen in 

Friesland worden aangeplant. Ook in 2023 gaan 

we vol energie verder met een nieuw fietsstimu-

leringsprogramma. We voeren weer campagnes, 

bezoeken de werkgevers en organiseren leuke 

fietsevents. 

Wat doen we in 2023?

•  Fietsstimuleringsactie bij 100+ bedrijven - advies 

op maat in 2023: Ondersteuning bij het maken 

van fietsbeleid. Samen vertalen we het bedrijfs-

beleid naar een gerichte acties. WSRS betrekt er 

regelingen en arbeidsvoorwaarden bij.

•  Stimuleringsgedrag op de doorfietsroute:  WSRS 

promoot de Friese doorfietsroutes actief bij 

onderwijsinstellingen en bedrijven. 

•  Fietsweek 2023: Dit is een jaarlijkse week met 

fietsevenementen om het fietsen te stimuleren. 

•  Campagne slimme reisformule: werknemers  

laten zien dat de fiets vaak een slimme reiskeuze 

is voor het woon-werkverkeer, naar school en 

naar de sportschool. 

•  Collegetours voor werkgevers: maak in 3 stappen 

een fietsplan op maat. Adviseurs en mobiliteits-

experts helpen een fietsplan op maat te maken. 

Je kunt gelijk aan de slag met het fietsbeleid. Je 

krijgt ook advies over het hybride werken.

Meer informatie over de actie  
en het aanmelden kan via  

deze QR code:



Fijne feestdagen en een groen 2023!

www.werkslimreisslim.nl

Het gemak van deelfietsen in de OVketen 

Hybride werken is al een heel vertrouwd begrip 

geworden: een paar dagen in de week thuiswer-

ken en een paar dagen naar kantoor. Daar zijn we 

in de afgelopen jaren aan gewend geraakt en we 

willen het niet weer kwijt: minder reiskilometers 

en meer ‘werkkilometers’. Dat zou ook beteke-

nen dat er minder verkeer op de weg is en dus 

minder files. Helaas is dat niet zo. Meer mensen 

hebben in de coronatijd een auto aangeschaft 

voor het woon-werkverkeer. Het gevolg is niet 

alleen meer files maar ook dat we met z’n allen 

meer CO2 uitstoten. WSRS stimuleert juist door 

middel van acties en maatregelen om uit de auto 

op de fiets stappen of in de trein of bus. Provincie 

Fryslân neemt bijvoorbeeld de komende tijd 

fietsenstallingen bij een aantal stations onder 

de loep voor een update. En een aantrekkelijke 

schakel in het Openbaar Vervoer is de deelfiets. 

Na je trein- of busreis stap je direct over op een 

deelfiets voor het laatste stukje naar je werk; ge-

makkelijk en voordeling voor je werknemers. Om 

de fietsen te huren ga je naar de website of app 

van NS, Arriva (Glimble) of deelfietsnederland.nl 

Welke deelfietsen zijn er en waar kun je ze 

vinden?

•  Deelfiets NS (blauw-gele OV fiets): Treinstations 

Leeuwarden, Heerenveen en Sneek.

•  Deelfietsen van Deelfiets Nederland (blauwe 

fietsen): Treinstations Harlingen, Franeker,  

Leeuwarden-Cammingaburen, Hurdegaryp, 

Feanwalden, De Westereen, Buitenpost,  

Mantgum, IJlst, Workum, Hindeloopen,  

Koudum-Molkwerum, Akkrum, Wolvega, 

Bolsward. Op busstations / bushaltes Joure, 

Lemmer, Dokkum, Drachten van  

Knobeldorffplein, Oosterwolde.

•  Ook heeft Arriva elektrische vouwfietsen te huur 

in kluizen op de treinstations Leeuwarden en 

Groningen. Deze kun je meenemen in de trein. 

Nieuwe dienstregeling Arriva

Handig voor jouw medewerkers is te weten dat 

per 11 december een nieuwe dienstregeling is 

ingegaan voor het OV. 

Zie: www.Arriva.nl

Duurzame stadslogistiek  

De gemeente Leeuwarden streeft naar een duurzame 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 autoluwe binnenstad

De ambitie sluit aan bij de plannen voor een 

autoluwe binnenstad. Verduurzaming van de 

stadslogistiek betekent namelijk niet alleen maar 

verduurzaming van de voertuigen, maar ook 

vermindering van de voertuigbewegingen in  

de binnenstad. Een strikter toegangsbeleid 

in de binnenstad zorgt ervoor dat cargobikes 

(bak fietsen) een interessant alternatief voor 

goederenvervoer wordt. Waar het voor andere 

voortuigen lastiger wordt, hebben cargobikes 

24/7 toegang tot de binnenstad. In 2023 orga-

niseert WSRS probeeracties met cargobikes en 

e-transportauto’s.

Initiatieven bedrijfsleven

In Leeuwarden zijn er veel initiatieven van-

uit het bedrijfsleven zelf, onder andere in de 

post-pakketbranche. Landelijke partijen hebben 

Leeuwarden hoog op het lijstje staan voor hun 

duurzame initiatieven. DHL heeft afgelopen jaar 

een Cityhub gebouwd waarvandaan goederen 

straks volledig duurzaam worden geleverd. En 

voor PostNL is Leeuwarden één van de drie  

Nederlandse steden die zij als eerste volledig 

zero emissie gaan beleveren. Afgelopen jaar 

hebben zij hiervoor een laadplein aangelegd.  

Maar ook lokale bedrijven lopen voorop. Het 

Leeuwarder bedrijf FRL Post bezorgt zijn goe-

deren in de Leeuwarden al enkele jaren met 

cargobikes. Naast de post- en pakketbranche 

zijn er ook initiatieven in de afval-, kantoor- en 

bouwlogistiek. Met Green Collective worden 

afvalstromen in de binnenstad door PreZero en 

Renewi gezamenlijk opgehaald om voertuig-

bewegingen te verminderen. Achmea, Provincie 

Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Rabobank en 

ROC Friese Poort zijn afgelopen mei i.s.m. met 

PostNL een pilot gestart met een hub waar-

vandaan kantoorgoederen zero emissie en 

gebundeld worden geleverd. En een samenwer-

king van Heijmans en Caparis zorgt ervoor dat 

bouwmaterialen vanuit hubs aan de rand van 

de stad 100% emissieloos naar een depot in de 

binnenstad worden vervoerd.

Heijmans richt logistiek efficiënt in 

Bouwbedrijf Heijmans, dat zich richt op het onderhoud van gebouwen, is volop bezig met het thema 

duurzaamheid. Samen met de gemeente Leeuwarden en sociaal werkbedrijf Caparis zijn zij begonnen 

met een pilot om de logistiek te verduurzamen. “Dat onze logistiek ook impact heeft op het milieu 

en klimaat, hadden wij niet zo scherp voor ogen. Door een inspirerende bijeenkomst over vervoers

bewegingen en uitstoot, voelden wij het belang om onze logistiek te verduurzamen” zegt Ralph 

Oduber, innovatiemanager bij Heijmans B.V.

Kritisch kijken

Heijmans besloot het logistieke proces onder 

de loep te nemen. “Daar waar wij de logistiek 

konden verbeteren, hebben wij dat ook met toe-

leveranciers en fabrikanten besproken. Dan blijkt 

dat er altijd al meer mogelijk was. Onbewust werd 

er alleen nooit rekening mee gehouden. Door 

met elkaar om tafel te gaan zitten hebben wij 

gezamenlijk het leveren van materiaal efficiënter 

ingericht.” 

Pilot in Leeuwarden

Sinds 2019 is Heijmans met de pilot ‘Heijmans 

duurzame logistiek’ gestart in de gemeente 

Leeuwarden. Richard de Jong is manager Beheer 

en Onderhoud van Heijmans Drachten. Hij legt 

uit hoe de pilot in Leeuwarden werkt. “Het is best 

verbazingwekkend om te zien hoeveel vervoers-

bewegingen wij hebben tussen de gebouwen 

van de gemeente Leeuwarden. Dat vormt een 

uitdaging voor de leefbaarheid van de stad. De 

gemeente heeft de ambitie om de binnenstad 

autoluwer te maken. Je moet dus wel kijken naar 

alternatieven”, zegt Richard. 

Logistieke werkwijze

Caparis verzorgt voor Heijmans een logistieke hub 

waar al die materialen worden gebundeld. 

Vanaf daar wordt het materiaal CO2-neutraal 

gebracht naar een centrale plek in de stad.  

Denk daarbij aan materialen die nodig zijn voor 

onderhoud. Vervolgens wordt het materiaal 

CO2-neutraal vervoerd naar een centrale plek 

in de binnenstad. “Is er iets nodig in één van 

de panden? Dan vervoeren onze collega’s de 

materialen met duurzame vervoersmiddelen naar 

het pand van bestemming. In de toekomst willen 

wij ook meer data verzamelen om grip te krijgen 

op onderhoud. Daarmee kunnen wij voorspellen 

wanneer iets stuk gaat en voortijdig ingrijpen.”  

Fijne samenwerking 

Richard vervolgt: “Door de fijne samenwerking 

met de gemeente Leeuwarden en Caparis wordt 

onze logistiek steeds beter en schoner. ”Ralph 

Oduber ziet ook dat het contact goed verloopt. 

“Hoewel ik mijzelf als buitenstaander beschouw 

in het contact, zie ik echt een gedeelde drive om 

gezamenlijk te verduurzamen. Dat laat mij geloven 

in een groene toekomst.”

Meer weten over deze bijzondere 
pilot? Bekijk dan de filmopname 

van het proces via deze QR code:

“Een gezamenlijke drive 
laat mij geloven in een 

groene toekomst”


