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‘Leeuwarden is voorbeeld’‘Lee
GER BOSKLOPPER

LEEUWARDEN Een breed pakket aan
maatregelen om de filedrukte te
temperen maakt Leeuwarden tot
dé voorbeeldstad. Dit zegt het ver-
keerskenniscentrum CROW.

De organisatie voorziet in 2021 tij-
dens spitsuren ‘een verkeersinfarct’
in steden, ook buiten de Randstad,
als niet maatregelen worden getrof-
fen. Leeuwarden werkt – samen met
Rijkswaterstaat en provincie – al een
paar jaar aan ‘slimme oplossingen’.

Het doemscenario van het CROW
– kenniscentrum voor verkeersaan-
gelegenheden – vormt de nadere
uitwerking van een rapport uit okto-

ber, van het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid. Dit voorspelt over
vijf jaar 38 procent meer files.

De economische groei en de lage
brandstofprijs vormen de belang-
rijkste oorzaken. Hiernaast speelt
dat vooral de capaciteit van door-
gaande wegen is vergroot.

In de steden zijn doorgaans wei-
nig maatregelen getroffen. De dich-
te bebouwing laat meestal ook geen
ingrijpende oplossingen toe.

Gevraagd naar de situatie in en
rond Leeuwarden noemt CROW-
projectmanager Hans Voerknecht
de talrijke maatregelen die de stad
heeft getroffen – of in voorbereiding
heeft – om de filedrukte (ochtend-
en avondspits samen bijna 50.000

uwarden

wagens) te verminderen. ,,Het is
hiermee dé voorbeeldstad.’’

Tegelijk met de aanleg van de
Heak om Leeuwarden – en hiermee
samenhangende projecten – is het
gemeentebestuur begonnen met
pogingen tot gedragsbeïnvloeding.
Het motto: ,,Werk slim, reis slim.’’

Zo kwamen er aan de stadsrand

parkeerterreinen, fietskluizen en
leenfietsen. Het gemeentebestuur
maakte afspraken met ruim vijftig
bedrijven om het – elektrisch – fiet-
sen te stimuleren.

Op een terrein in het WTC-gebied
is het parkeren buiten de spitsuren
spotgoedkoop gemaakt. In 2015 no-
teerde de gemeente dat in ieder ge-
val een kleine duizend autobestuur-
ders waren overgestapt op de fiets.

,,Leeuwarden heeft nu voldoende
asfalt, maar we gaan door met het
bieden en aanleggen van voorzie-
ningen om mensen uit de auto te
krijgen’’, zegt wethouder Andries
Ekhart (PvdA). Het extra bezoek in
verband met Leeuwarden 2018 ver-
snelt dit alles.
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