DE WERKZAAMHEDEN AAN DE INFRASTRUCTURELE PROJECTEN VAN LEEUWARDEN VRIJ-BAAN KAN VERKEERSHINDER VEROORZAKEN MET
MINDER DOORSTROMING TOT GEVOLG. WERK SLIM, REIS SLIM BESTAAT UIT EEN AANTAL SLIMME MAATREGELEN RONDOM WERKEN EN REIZEN
WAARMEE JIJ/JOUW WERKNEMER ER GEEN LAST VAN HOEFT TE HEBBEN. NIEUWSGIERIG? KIJK OP WWW.WERKSLIMREISSLIM.NL WAT JOUW
SLIMME WERK- EN REISFORMULE IS.

Park & Bike, iets voor jou?

Park & Bike is een reiscombinatie
van praktisch gemak, financieel
voordeel en gezonde vitaliteit. Wees
slim, parkeer je auto aan de rand
van Leeuwarden en fiets verder
naar je werk, want Park & Bike
betekent minder kosten, gezond bewegen, duurzaam en milieubewust.
Waarom meedoen?
Door de slimme combinatie van
Park & Bike (parkeren en fietsen)
kun je flexibel reizen naar en in
Leeuwarden. Deze combinatie levert
je veel voordeel op. We zetten het
voor je op een rij:
• Tijdens de spitsuren sta je op de
belangrijkste invalswegen van
Leeuwarden minder in de file

• J e fietst voorbij de drukte de
binnenstad in
•D
 e fietsafstanden vanaf de
Park & Bike naar het werk zijn
tussen 1 en 5 kilometer,
afhankelijk van waar je werkt
•H
 et is afwisselend, gezond
en je bent fitter
• J e bespaart per jaar ongeveer
180 euro aan brandstofkosten
afhankelijk van je bestemming
• J e bespaart parkeerkosten
Wat levert het verder op?
• J e helpt mee aan minder file
vorming die door de wegwerk
zaamheden van Leeuwarden
Vrij-Baan ontstaan in 2016
en 2017 en dus een betere
doorstroming

• Je levert een aandeel aan duur
zaamheid en bent milieubewust
omdat je helpt de uitstoot van
uitlaatgassen te verminderen
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Hoe werkt het?
Op een Park & Bike locatie staan
1 of meer fietskluizen. In een fiets
kluis staan 5 stevige Batavus stads
fietsen. Je deelt dus als gebruiker
van Park & Bike een fietskluis met
4 andere gebruikers. De huur van
een plek in de kluis (1/5 kluis) en
1 fiets kost € 400,- per jaar.
Als je jouw eigen fiets gebruikt, dan
betaal je alleen de huur van een
plek in de kluis (€ 300,- per jaar).
Je huurt de kluis voor een bepaalde
periode, bij voorkeur minimaal een
jaar. Na verloop van tijd wordt de
fiets jouw eigendom. Je krijgt een
sleutel van de fiets en van de kluis.
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Park & Bike locaties
De Park & Bikes zijn te vinden op
5 locaties, net buiten Leeuwarden,
rondom de invalswegen. Dit zijn de
Park & Bike locatie:
• Wiarda
• Hemriksein
• Kalverdijkje
• Goutum
Wytgaard
• W80
TCkm/uur
70 km/uur
50km/uur
verkeerslicht
opheffing weg
afsluiting doorgaand verkeer

Extra faciliteiten bij Park & Bike
•E
 r is voldoende plaats
om te parkeren
Swichum
•D
 e fietsen staan in
afgesloten fietskluizen
•E
 rWirdum
is cameratoezicht en
goede verlichting
•H
 et parkeren is gratis

Warstiens

Meer vragen
Wergea
Zie jij de slimme reiscombinatie
Park & Bike wel zitten of heb je
vragen? Vraag meer informatie aan
bij jouw contactpersoon binnen jouw
bedrijf.
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Sneek, Heerenveen, Zwolle

In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid.
Voor nu en voor de toekomst.
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