
Samen Slim Onderweg

B E R I K B E R
GEWOAN

NAMENS DE MIENSKIP

Nu is het tijd om de uitkomsten te delen

OM MIDDEN-FRYSLÂN OOK IN DE TOEKOMST LEEFBAAR 
ÉN BEREIKBAAR TE HOUDEN, HEBBEN WE SAMEN MET 

INWONERS ONDERZOCHT HOE WE HET BESTAANDE 
BUDGET SLIMMER KUNNEN BESTEDEN.

Proces en Advies Midden - Fryslân 
DBZ Strategische Creatie



Een kort woord vooraf
De laatste maanden hebben we de Mienskip van Midden-Fryslân en hun behoeften met

betrekking tot de leefbaarheid van het gebied goed leren kennen.

We hebben rondgereisd, aangebeld, geïnterviewd, gesprekken op straat en school gevoerd.

We hebben inwoners  vooral gevraagd om deel te nemen aan de zoektocht naar een 

BûtenGewoan Berikber Midden-Fryslân door middel van het invullen van onze enquête. 

De periode van informatie verzamelen is nu voorbij. Wij hebben de input uit gesprekken en 

enquêtesamengevoegd. Samen met het deskresearch wat we daarnaast hebben gedaan 

vormde dit onderzoek de basis voor de conclusies die we daaraan hebben verbonden. 

De conclusies hebben we verwerkt in zogenaamde bouwstenen voor 

mobiliteitsoplossingen. Deze bouwstenen vormen de basis voor experimenten die volgens 

ons én de inwoners bijdragen aan de bereikbaarheid van dit prachtige gebied.

Wij nemen u graag mee op ontdekkingstocht door het prachtige Midden - Fryslân.

 



START UW ONTDEKKINGSTOCHT

Ons uitgangspunt:

Femke de Jong Richard Zwarts Daan de Beer

Een BûtenGewoan Berikber Midden - Fryslân 
volgens de Mienskip en DBZ Strategische Creatie 

Het platteland van Fryslân moet bereikbaar en daardoor ook leefbaar blijven. 

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om die bereikbaarheid. 

Daarom willen provincie -en gemeenten samen met inwoners over een goed toekomstvast 

vervoersysteem. We gaan in drie gebieden samen op zoek naar creatieve en innovatieve ver-

voersoplossingen voor het platteland.

 

Waar hebben inwoners behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar? 

Goede ideeën testen we in de praktijk en bij succes nemen we ze mee in de voorbereidingen 

van het nieuwe contract voor het busvervoer, dat ingaat per december 2022.
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Doelstelling 01

Voorbereiden experimenten andere en 

betere invulling van de vervoersbehoefte 

buiten de hoofdstructuur van het OV

Doelstelling 02

Ervaringen opdoen met verschillende aan-

pakken met de Mienskip wordt nadenken 

over innovatieve en creatieve oplossingen

Meer doen met hetzelfde budget!

De doelstellingen

Eerst maar even een kennismaking met het gebied:



Feiten over Midden - Fryslân

Structuur Spoorlijnen

Hoofdstructuur
harde lijnen

Structuur Buslijnen

Bijdrage Provincie 
aan openbaar vervoer buiten de hoofdstructuur om

Instappers 
Niet-hoofdstructuur en Grijsgebied

zwaartepunt doordeweeks
49,4% scholieren en studenten

666.841 
per jaar 

1.826 
gemiddeld per dag  



Een heldere checklist
Tijdens onze reis door Midden-Fryslân gebruikten we onderstaande checklist om onze 

scope en uitdaging voortdurend voor de bril te houden.

01 Onze uitdaging

“Hoe kunnen wij in de toekomst gebruik 

maken van vrij toegankelijke mobiliteits-

oplossingen en -op een voor ons passen-

de manier- die ervoor zorgen dat wij 

onszelf gemakkelijk van a naar b kunnen 

bewegen, oplossingen welke 

daadwerkelijk gebruikt of ingezet gaan 

worden en een belangrijke bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid van ons platteland?”

02 Ons werkgebied



03 Ons team

Kernteam 
programmaleider / procesleider / secretaris / projectmedewerker

Begeleidingsteam 
Provincie / Gemeenten

Begeleidingsteam 
Provincie / Gemeenten

Begeleidingsteam 
Provincie / Gemeenten

Midden-Fryslân Noordwest Fryslân Zuidoost Fryslân

DBZ 
Creatief

Mienskip

Partoer 
Sociaal

Mienskip

Sweco
Verkeerskundig

Mienskip

Kernteam 
Inspireert, motiveert, coacht, bewaakt de voortgang, neemt indien nodig obstakels weg en is faciliterend aan de drie gebieden. 

Begeleidingsteam
Enthousiaste en gedreven mensen, positief kritische cultuurdragers, die beschikken over een groot netwerk. Echte ambassadeurs.

Onderzoeksteam
Inwoners Midden-Fryslân, reporters en de mensen van DBZ. Nieuwsgierige omdenkers, in staat om mensen enthousiast te krijgen.



04 Onze werkwijze

HEAR CREATE DELIVER

CONCREET

TIJD

Observeren

Onderzoeken

Analyseren

Brainstormen

Aanpassen

Implementeren

ABSTRACT

Verzamelen

Concretiseren

Visualiseren

Toetsen

Continu verbeteren

Human Centered Design 

Een creatieve benadering voor het oplossen van problemen. Het is een proces wat begint 

met de mensen waarvoor je gaat ontwerpen en wat eindigt met oplossingen die naadloos 

aansluiten op de de behoeften van deze mensen. Human Centered Design is gebaseerd

op de verregaande empathie voor mensen voor wie je ontwerpt.



05 Onze waarden

De Fryske Mienskip op één.

Aantoonbare verbetering / 

Mienskip wordt en voelt zich gehoord.

Met hart en ziel voor Fryslân.

De meerderheid moet er op vooruitgaan.

Betrouwbaar zijn.

Verwachtingsmanagement is in dit project 

van groot belang.

Resultaten tellen.

Een betere situatie voor de Mienskip.

06 Onze voorwaarden

We communiceren open, eerlijk, 

transparant en tijdig.  

We gaan in gesprek met een 

representatieve groep. 

We doen aan verwachtingsmanagement. 

We kiezen onze woorden zorgvuldig.

We communiceren eenduidig.



07 Onze communicatie

Projectcommunicatie 

Hoe krijgen we zonder sturen innovatieve ideeën boven tafel?

Stakeholders: Mienskip (pers en media).

Verantwoordelijk: Bureaus (i.o. Kern- en communicatieteam).

08 Onze planning

Zomer 2018 Zomer 2019

Planvorming Mienskip

Besluitvorming Start experimenten

Onze rugzak is gevuld met de uitkomsten van eerdere onderzoeken, duidelijke vragen vanuit 

de Provincie en een heldere checklist als scope voor onze reis door het gebied.

 

Voordat we met de Mienskip in gesprek gaan vullen we onze bagage met extra vitale 

informatie bestaande uit een flinke portie deskresearch. Al deze informatie nemen we 

mee tijdens het creatieproces. Ze geeft ons richting in het  bedenken van passende 

mobiliteitsoplossingen en tijdens het schrijven van ons uiteindelijke advies.

Onze deskresearch bestaat uit de volgende onderdelen:

DESKRESEARCHDESKRESEARCH
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mee tijdens het creatieproces. Ze geeft ons richting in het  bedenken van passende 

mobiliteitsoplossingen en tijdens het schrijven van ons uiteindelijke advies.
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Innovaties mobiliteit

Kenmerken toekomstige mobiliteit

Maar, allereerst willen we de volgende inspirerende -en voor ons leidende- quote delen



In onze vloeibare samenleving 
is verandering de enige constante
Zygmunt Bauman, Brits-Pools filosoof, begin 2017 op 91-jarige leeftijd overleden



Wereldwijde trends en ontwikkelingen

06 Flexibiliteit is noodzaak
>> mindset, constant verbeteren, cross industrie 

innovatie, paradigma’s, disruptives

01 Denken in overvloed
>> kennis delen is macht, klein is het nieuwe groot, 
      omdenken, andere grondstoffen

02 Samen is gezond
>> deeleconomie, netwerksamenleving, 
      sustainable goals, vitaliteit, purpose

03 Ongekende mogelijkheden
>> technologische revolutie, internet of things, 3d printing, 
      modern BI, blockchain, AI, virtual experiences

04 Talenten en eigenschappen
>> kritisch denken, probleemoplossend vermogen, 

      samenwerken/natuurlijk leiderschap, behendig, aan-
passingsvermogen, initiatiefrijk, ondernemend, effectieve 

mondelinge en schriftelijke communicatie, toegang tot 
data, vermogen tot data analyse, 
nieuwsgierig, verbeeldingskracht

05 Vertrouwen
>> identiteit, iconen, stamoudste, transparant, 

post-truth, medewerkers als ambassadeur

TRENDS

Wij houden de wereld om eens heen goed in de gaten. Elk jaar stellen wij uit verschillende 

bronnen voor onszelf richtinggevende trends en ontwikkelingen samen, die een spiegel 

vormen voor de inhoud van al onze projecten. Voor BûtenGewoan Berikber hebben we deze 

aangevuld met specifieke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, OV én technolgie.



Taaie flexibiliteit
Samen langs het ongemak van de ander komen

Ruimte en richting bieden
Duidelijkheid bieden maar mensen het zelf laten doen

Het hele plaatje
Handelen volgens de logica van mórgen

Vereende krachten!
Mensen zijn geen superhelden, superkrachten komen uit het team

Trendrede NL, 2019

Mobiliteit wereldwijd

Automatisch rijden
Zelfrijdende vervoersmiddelen

Connected vervoer
Vervoer dat is verbonden met het internet

Coöperatieve diensten
Minder verkeersopstopping, veiliger, besparen

M.A.A.S.
Mobility As A Service

Smart Mobility!
De digitalisering van mobiliteit

De ambitie van Nederland is hierin koploper te zijn

Technologie wereldwijd

Blockchain
Samenwerking:

Mens en Machine Voice search



Collectief
=

Individueel

Ontwikkelingen in OV 

Aanbod gestuurd Vraag gestuurd
Op -en afschalen / Flexibel Niet variabel / Vast aanbod

NABIJE TOEKOMSTNU

Ruimte
en durf

OPENBAAR VERVOER

Vanzelfsprekend en makkelijk

Mobiliteitsketens

Lokaal aangevuld

Van deur tot deur

Huren of inkopen
Mobiliteits

Pas

Multimodale knooppunten

Mobiliteitsmakelaar

Mobiloning

Metamorfose mobiel

Op maat voor individu, groep,
wijk, straat, dorp, bedrijf 

of gemeente

Kleinschalig

Aantrekkelijk

Fijnmazig

Maatwerk



Innovaties mobiliteit

Cycleswap Electrische step Fietstaxi Zwolle Fietstrein

Deelauto / Deelfiets Parkeerplaats bushalte

Dit is de mobiliteit van de toekomst
We herkenden in ons deskresearch aan aantal zaken die direct van invloed zijn op de manier 

waarop we in de toekomst van A naar B bewegen. We nemen u even mee:



We herkenden in ons deskresearch aan aantal zaken die direct van invloed zijn op de manier 

waarop we in de toekomst van A naar B bewegen. We nemen u even mee:

Combinatie van 
vervoersmiddelen
brengt ons straks

van A naar B 

Eigen vervoer

Gedeeld vervoer Openbaar vervoer

Korte wachttijden en
feilloze aansluitingen



Onbekend is onbemind
Zo werkt dat nu eenmaal

Momenteel veel focus op mobiliteitsvernieuwing in stedelijke omgevingen



Kenmerken van
een duurzaam

mobiliteitssysteem

01 Bewegingsvijheid

02 Schoon en veilig

03 Verbinding tussen mensen en plekken

04 Beleving

05 Technologie

06 Infrastructuur07 Voertuigen

08 Diensten



START
oktober 2018

Fieldresearch: de feiten

Vanachter de computer naar achter het stuur

Op reis in Midden-Fryslân 

Het advies wat wij straks geven is een logische optelsom tussen het deskresearch wat we 

hebben gehouden en de inbreng van de inwoners uit Midden-Fryslân. Met een open houding, 

een goed humeur, een rugzak vol middelen en het voorgaande deskresearch trokken 

wij het gebied in.

FIELDRESEARCH

SAMEN SLIMMER ONDERWEG IN MIDDEN-FRYSLÂN



28 dagen op pad 
in dorpen en gehuchten

70 dorpen
Allemaal 3 of 4 keer bezocht

Een paar feiten over  Midden-Fryslân

30.884
Inwoners

70
Dorpen

441 Km2



Inzet door DBZ 
en rayonhoofden

>900 uur 

5 Dorpsbijeenkomsten 
3 gingen bij gebrek aan interesse niet door

2 Keukentafelgesprekken
Met buurtgenoten bij mensen thuis

3 Brainstormsessies
met basisschoolleerlingen uit het gebied

3 Rayonhoofden 
gemiddeld 3-5 uur per week

op pad in het gebied

Elisabeth 
Evert 

Carmen 



Flyers, kaartjes en poster verspreidt

10.884 

Inwoners persoonlijk
gesproken

80
0

+ 

Artikelen in 7 verschillende kranten
(exclusief plaatsingen in dorpskranten)

11 



Afgelegde kilometers 
3406 km in de auto

> 350 km op de fiets

1.192.245 
Vertoningen Online marketing uitingen die 

bijdroegen aan de bekendheid van 
BûtenGewoan Berikber

12.728 
Mensen bereikt

6.765
Views op LinkedIn

vlogs over het project

> 75 km te voet



Ingevulde enquêtes

984

77%
Ingevulde enquêtes naar

aanleiding van de prijsvraag

764

66 Dorpen Vulden in meer- of 
mindere mate de enquête in

4 Dorpen hebben (nog) niets 
van zich laten horen



FRIENS

De dorpen met de meeste ingevulde enquêtes 
ontvangen waardebonnen om te investeren 
in de leefbaarheid van het dorp

MIENSKIP: BEDANKT VOOR HET DELEN VAN UW INZICHTEN!

WIJ GINGEN AAN DE SLAG MET DE ANTWOORDEN 

Toen was het aan ons!



DE BELANGRIJKSTE ZAKEN OM EEN DORP - EEN PLATTELANDSGEMEENSCHAP - LEEFBAAR TE HOUDEN

ZIJN BEREIKBAARHEID, RUST EN VOORZIENINGEN... MAAR VOORAL: EEN FIJNE GEMEENSCHAP.

HET OMTINKEN OM ELKOAR IS IN MIDDEN-FRYSLÂN STERK AANWEZIG!

Daarnaast is mobiliteit belangrijk, omdat het hebben en ervaren van bewegingsvrijheid de

enige manier is waarop een dorp in de toekomst leefbaar kan blijven. En als we het dan toch

over mobiliteit hebben: Midden-Frysân is behoorlijk zelfredzaam en redt zich (samen) 

prima!  Het merendeel van de inwoners beweegt met de eigen auto of fiets van A naar B. 

Of het nu gaat om het doen van een boodschap, een trip van en naar het werk of 

vrijetijdsbesteding, de inwoners richten mobiliteit graag onafhankelijk in. Openbaar vervoer 

is er voor ouderen,mindervaliden, jongeren en een aantal mensen zonder auto die bewust 

voor het OV kiezen. Het is een belangrijke manier om het gebied leefbaar te houden voor wie 

zijn of haar mobiliteit niet onafhankelijk kan inrichten. Dat is nú. Maar hoe gaat dat straks 

dan? Velen geloven dat ze ook later onafhankelijk zullen blijven en dat er voor hen dus 

weinig zal veranderen. ‘We redde ús wol’ is dan ook een veel gehoorde uitspraak. Maar of 

het nu over nu gaat of over later, men wil vooral betrouwbaar én goedkoop van A naar B 

reizen op het moment dat u dat wilt. OV is wat dat betreft tot nu toe nog geen aantrekkelijk 

alternatief voor de auto. Maar een nieuwe oplossing is dat misschien wél.

 

Vertrouwen op it dorp, yn de Mienskip
 



UIT ALLE ENQUÊTES, GESPREKKEN,
BIJEENKOMSTEN EN BRAINSTORMS HEBBEN
WE EEN AANTAL DUIDELIJKE UITKOMSTEN

KUNNEN HERKENNEN. ZAKEN DIE INWONERS
BELANGRIJK VINDEN, ALS HET GAAT OM
SLIMME EN DUURZAME MANIEREN OM

MIDDEN-FRYSLÂN BERIKBER TE HOUDEN.
 

Uitkomst 1 

LEEFBAARHEID
 

 DE DUIDELIJKE UITKOMSTEN

Mobiliteit is erg
belangrijk! 

Rust en ruimte

Bereikbaarheid

Opvallend: OV wordt
hierbij weinig genoemd



Uitkomst 2 

VRIJ TOEGANKELIJK
 

Uitkomst 3 

GEMAKKELIJK
 

Uitkomst 4 

VAN A NAAR B
 

Voor iedereen
betaalbaar 

Flexibel

Altijd beschikbaar

Betaalbaar 

Dichtbij

Flexibel

Snel

Eenvoudig

Werk

Vrije tijd

Boodschap

School

Zorg



Uitkomst 5 

HET IS EEN GOEDE
OPLOSSING, ALS DEZE:

Uitkomst 6 

NU EN LATER
 

Uitkomst 7 

FINANCIEEL
 

Van de mensen 
ondervindt momenteel 

geen problemen.

Maar, dat kan binnen
1 tot 5 jaar best wel
eens veranderen!

(ouderen / gezinnen met 
schoolgaande kinderen)

Voor een oplossing die
rekening houdt met de

hiervoor genoemde
uitkomsten zijn de
inwoners van het

gebied best bereid
te betalen..

Beter is dan gemak auto

Zekerheid biedt

Frequent beschikbaar is

Gebruiksgemak biedt

Duurzaam is

Veilig is

80% €



DESKRESEARCH + FIELDRESEARCH
= BOUWSTENEN VOOR EXPERIMENTEN  

DESKRESEARCH +  FIELDRESEARCH  =  BOUWSTENEN VOOR OPLOSSINGEN

In dit advies vindt u de hoogtepunten van ons desk -en fieldresearch.



DE BOUWSTENEN  
Hieronder beschrijven we 9 bouwstenen die als basis voor de experimenten zullen

dienen. Nadat we deze bouwstenen met u hebben gedeeld kunt u zich -verderop in dit

document- verdiepen in onze voorstellen voor de verschillende experimenten.

Ontdek de bouwstenen

01 Rekening houden met onze Friese identiteit
KENMERKEN:

Onze hang naar vrijheid en onafhankelijkheid

Als we geraakt worden komen we in actie

Onze bijzondere cultuur en historie

Onze eigenheid en verbinding

Onze zelfvoorzienendheid 

Wij zijn grutsk

“ALS EEN 
VOORSTEL 
EEN 
FRIESE 
NESTGEUR 
HEEFT, IS 
DE KANS 
GROOT DAT 
HET LUKT!”
Bron: Fan de 
Minsken en de Grûn

‘Een beetje ’tucht’ op 
zijn tijd kan geen kwaad!’

Evert Salverda, Rayonhoofd



02 Leren van andere (burger)initiatieven 
SUCCESFACTOREN VOOR HET SLAGEN VAN EEN INITIATIEF:

Lokaal draagvlak, inzet en betrokkenheid

De zaken in eigen hand kunnen houden

Een meetbaar, gezamenlijk doel nastreven

Maak het realistisch en praktisch

Genoeg beschikbare tijd

Heldere taken -en rolverdelingen

Ambitieus, maar haalbaar

Voorbeelden van Fryske burgerinitiatieven op het gebied van mobiliteit:
DuimOmhoog / Burgummobyl /Buurtbus Hemelum - Stavoren / Buurtbus Makkum - Workum



03 Aansluiten bij behoefte inwoners Midden-Fryslân  
DE 7 UITKOMSTEN UIT ONS ONDERZOEK IN HET GEBIED

Voor de inhoudelijke omschrijvingen van
de uitgangspunten kunt u naar boven scrollen.



04 Verbinden en ontsluiten van netwerken

MobiliteitsMakelaar:
Vraagbaak en verbinder voor de nieuwe experimenten

Verbinden met:
Kennisinstituut voor mobiliteit (KiM) / Kennisplatform Crow /
Connekt / Provinsje Fryslân / Gemeenten in Midden-Fryslân

/ Autonoomvervoernoord / Arriva / Transdev / Friesland Lease
/ Circulair Friesland / Smartwayz / Energiecoöperaties / 

Buurtkracht

Kennisdeling met innovaties op gebied van mobiliteit:
Blablacar / ANWB Maatje / Amber Mobility / Mobipunt /

Ringring app / Hugohopper / Etcetera



05 Mobiliteit in de zeer nabije toekomst
is duurzaam, hybride en op maat

Niet wachten, maar snel van A naar B
en aansluiten op andere verbindingen

Mobiliteit is een mix van eigen vervoer,
gedeeld vervoer en openbaar vervoer

Duurzame mobiliteit gaat over
bewegingsvrijheid, beleving, schoon,
veilig en het maken van verbinding
tussen mensen en plekken

Hybride: een combinatie van twee of
meer technieken en/of oplossingen

Geen onderscheid meer tussen
collectief en individueel vervoer

Mobiliteit integraal bekijken:
Provincie, Gemeenten, Onderwijs,

maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, OV, WMO, ANWB

en Toersime

Op maat voor individu, wijk, dorp,
bedrijf of gemeenschap

Mobiliteit gaan we huren of inkopen
(i.p.v. eigen vervoermiddel kopen)

Wereldwijde innovaties* in mobiliteit:
automatisch rijden, connected,

coöperatieve diensten, mobility as a
service en smart mobility

OP DIT MOMENT VALLEN DE VOLGENDE ZAKEN OP:
1. Hoe minder goed we een vervoermiddel of oplossing kennen, hoe negatiever we er over zijn.

2. Over het algemeen is er binnen nieuwe oplossingen meer aandacht voor stedelijke gebieden.

*Technologische oplossingen zijn afhankelijk van een snelle (5G) internetverbinding.



06 Creeër ruimte en geef richting

Ruimte om te kunnen experimenteren: 

Tijd, timing, dorpen (en teams), ideeën,

regelgeving, financiën. Fouten maken moét,

anders is het geen experiment.

Er zijn (zowel lokaal en nationaal als mondiaal)

veel ontwikkelingen gaande in de vorm van

vernieuwende samenwerkingsvormen en

richtinggevende projecten. Bij voorgestelde

experimenten binnen het gebied zal hiermee

rekening moeten worden gehouden, zodat op een 

later moment verbinding kan ontstaan.

Abraham Lincoln

“WIE NIET 
IN STAAT IS 
FOUTEN TE 
MAKEN, IS 
TOT NIETS 
IN STAAT.”



07 Met een open blik

Gemakkelijk en vrij toegangelijk 

van A naar B met oplossingen die

passend zijn én daadwerkelijk

gebruikt worden? Dat vraagt om

het toepassen van nieuwe ideeën

en nieuwe kennis. Dat kan alleen

met een open blik op zaken die

we niet kennen.

‘Wie redde us wol’ is positief, maar kan ook
belemmerend werken.

08 Communicatie & PR

Buiten ons dorp, de gemeenschap

en de provincie grutsk vertellen

wat we aan het doen zijn, zonder

dikdoenerij…

Aansluiten in taal, de juiste momenten 
kiezen voor het delen van ervaringen.

09 Zorg voor toezicht

De oplossingen mogen niet

afhankelijk zijn van één persoon.

Dit vraagt om een toezichthoudende rol
van de overheid om de continuïteit van 

duurzame mobiliteit te borgen.



De Bouwstenen op een rijtje
Even samenvatten: 

01 Rekening houden met
onze Friese identiteit

02 Leren van andere 
(burger)initiatieven

03 Aansluiten bij behoefte 
inwoners Midden-Fryslân

05 Mobiliteit is duurzaam, 
hybride en op maat

04 Verbinden en ontsluiten 
van netwerken

06 Creeër ruimte en 
geef richting

07 Met een open blik

08 Communicatie & PR

09 Zorg voor toezicht

Met deze bouwstenen maken we de oplossingen voor een BûtenGewoan Berikber

Midden-Fryslân. Deze oplossingen beschrijven we aan de hand van vijf 

verschillende experimenten.

 

BEKIJK DE EXPERIMENTEN:



Mobiliteitsoplossingen
Liftplaats (DuimOmhoog)

Elektrische deelfiets

Fietskluizen met laadfacilteiten

Doelen
Ervaren of deze oplossingen zorgen voor 
een duurzamere inzet van de in het dorp 

aanwezige auto’s

Ervaren of het gevoel ‘afhankelijk’ te zijn 
door deze oplossingen teniet wordt 

gedaan

Ervaring opdoen met deelfietsen en 
kijken of we hierdoor vaker op de fiets 

stappen

Experiment 1
Dorp A / Looptijd 1 jaar

Nodig
Groep van 5 karttrekkers uit een dorp 
die hiermee samen mee aan de slag 

willen gaan

Externe begeleiding

Uitdaging
Hoe stemmen de inwoners van Dorp A haar reisdoelen op elkaar af zodat ze van 

A naar B bewegen als gemakkelijk en toegankelijk ervaren

Respondenten beoordeelden
experiment één gemiddeld met:
3,1 uit een totaal van 5 sterren 

3,1

25,3%
Van de respondenten geeft aan
dat het begint te kriebelen bij 

de gedachte om samen met 
dorpsgenoten met dit experiment

aan de slag te gaan



Mobiliteitsoplossingen
Deelautosysteem (elektrisch)

Centraal parkeren met laadstations

Doel
Ervaring opdoen met het gebruikmaken

van mobiliteit in plaats van het zelf
bezitten van een auto

Experiment 2
Dorp B / Looptijd 2 jaar

Nodig
Groep van 5 karttrekkers uit een dorp 
die hiermee samen mee aan de slag 

willen gaan

Externe begeleiding 

Uitdaging
Hoe krijgt Dorp B dit op een duurzame 

manier georganiseerd?

Respondenten beoordeelden
experiment twee gemiddeld met:
3,4 uit een totaal van 5 sterren 

3,4

32%
Van de respondenten geeft aan
dat het begint te kriebelen bij 

de gedachte om samen met 
dorpsgenoten met dit experiment

aan de slag te gaan



Mobiliteitsoplossing 
Buurtbus 

(Voorbeeld: Hemelum-Stavoren 
en Hugohopper)

Doel
Ervaring opdoen met een abonnement

op mobiliteit 

Experiment 3
Dorp C,D en E / Looptijd 2 jaar

Nodig
Groep van 5 karttrekkers uit een dorp 
die hiermee samen mee aan de slag 

willen gaan

Externe begeleiding 

Uitdaging
Hoe krijgen de Dorpen C, D en E dit op 

een duurzame manier georganiseerd?

Respondenten beoordeelden
experiment drie gemiddeld met:
3,4 uit een totaal van 5 sterren 

3,4

37,3%
Van de respondenten geeft aan
dat het begint te kriebelen bij 

de gedachte om samen met 
dorpsgenoten met dit experiment

aan de slag te gaan



Mobiliteitsoplossing
MobiliteitsMakelaar 

Doel
Ervaring opdoen met iemand die samen 

met u zorg draagt voor mobiliteit op 
maat voor het dorp

Experiment 4
Dorp F / Looptijd 2 jaar

Nodig
Groep van 5 karttrekkers uit een dorp 
die hiermee samen mee aan de slag 

willen gaan

Externe Mobiliteitsmakelaar 

Uitdaging
Hoe komt Dorp F van A naar B zonder 
gebruik te maken van het openbaar 

vervoer?

Respondenten beoordeelden
experiment vier gemiddeld met:
3,2 uit een totaal van 5 sterren 

3,2

26,6%
Van de respondenten geeft aan
dat het begint te kriebelen bij 

de gedachte om samen met 
dorpsgenoten met dit experiment

aan de slag te gaan



Mobiliteitsoplossingen
MobiliteitsPlein

(Liftplaats, laadstations, fietskluis, 
deelauto’s, deelfietsen. Met ondersteuning 

van een digitaal platform) 

Doel
Met een aantal dorpen ervaring opdoen

in het samenbrengen van diverse
mobiliteitsoplossingen op een
knooppunt van verschillende

frequente OV lijnen (bus en trein)

Nodig
Groep van 5 karttrekkers uit een dorp 
die hiermee samen mee aan de slag 

willen gaan

Externe begeleiding

Veilige aanvoerroutes fietsers 

Uitdaging
Hoe krijgen deze Dorpen dit op een 

 duurzame manier georganiseerd?

Experiment 5
Meerdere dorpen relatief dicht bij elkaar / Looptijd 2 jaar

Respondenten beoordeelden
experiment vijf gemiddeld met:
3,4 uit een totaal van 5 sterren 

3,4

35,6%
Van de respondenten geeft aan
dat het begint te kriebelen bij 

de gedachte om samen met 
dorpsgenoten met dit experiment

aan de slag te gaan



Er zijn verschillende dorpen en mensen in Midden-Fryslân waar de energie zit om mee 

in gesprek te gaan. Deze dorpen en mensen hebben aangegeven een experiment aan te 

willen gaan. Waar het ene dorp experiment één wel ziet zitten, gaat een ander dorp voor 

experiment drie. In een ander geval zit de energie misschien in de combinatie van een aantal 

experimenten. Wat het verschil in antwoord ook is, een aantal zaken hebben ze ondanks 

hun verschillen gemeen. De oplossing is altijd op maat en per oplossing zullen er minimaal 

vijf kartrekkers moeten zijn die worden ondersteund door externe begeleiding én middelen 

vanuit de Provincie.

Het zijn de experimenten die ons strasks de informatie gaan geven waarmee we in de 

praktijk constant zullen blijven verbeteren. Hét antwoord bestaat niet. Net zoals dé beste 

mobiliteitsoplossing niet bestaat. We weten wel wat er nodig is om vanaf hier samen, 

stap voor stap richting een BûtenGewoan Berikber Midden-Fryslân te bewegen. En daarmee 

is ons advies een visiestuk en een recept ineen. Wij geloven dat we met deze oplevering 

verwoordt hebben wat de Mienskip ons niet letterlijk kon meegeven. Samen gaan we nieuwe 

dingen doen. We gaan experimenteren met wat de Mienskip nu nog onbekend is. 

En dat onbekende laat zich nu eenmaal lastig benoemen. Mensen verbeteren graag wat 

ze al kennen. Henry Ford heeft hier -in het begin van de twintigste eeuw- 

het volgende over gezegd:

“If I had asked people what they wanted, 
they would have said faster horses.”

Wij adviseren om de komende twee jaar te gebruiken om samen met dorpsbelangen en 

enthousiaste dorpsbewoners kleine en grotere experimenten in te zetten en hiermee te 

werken aan bewustwording. Zo ervaren inwoners zelf welke mogelijkheden er op het gebied 

mobiliteit beschikbaar zijn, welke eraan zitten te komen en hoé deze oplossingen 

hen helpen op een een slimme en duurzame manier van A naar B te reizen.  Wij adviseren 

de Provincie een concessie uit te schrijven waarin alle ruimte is voor flexibiliteit. 

Flexibiliteit qua tijdsduur en qua mogelijkheden om in te kunnen blijven spelen op de 

verschillende (technologische) ontwikkelingen.  Wij hebben hierin een duidelijke scheiding 

gemaakt tussen openbaar vervoer via de hoofdstructuur en een fijnmazig netwerk van 

verschillende mobiliteitsoplossingen in de buitengebieden als vervanging voor de huidige 

grijze gebieden en de niet-hoofdstructuur. Daarnaast leveren deze mobiliteitsoplossingen 

volgens ons een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van het reizen en gaan de 

mensen deze oplossingen misschien wel als een goed alternatief voor de auto ervaren.

Binnen de eerder genoemde mobiliteitsoplossingen in de buitengebieden is maatwerk 

het absolute sleutelwoord. Deze maatwerkoplossingen hebben als doel om op een zo 

gemakkelijk mogelijke manier, zo snel mogelijk de hoofdstructuur te bereiken.

 

De hoofdstructuur zal volgens ons net zo moeten worden ingericht als bij een 

metrosysteem: Een dienstregeling bekijken is hiermee overbodig geworden. Zowel ons 

desk- als fieldresearch leidt ons direct naar een integrale aanpak. Deze aanpak betekent

 een verregaande samenwerking tussen: gemeenten, provincie en relevante bedrijven 

en organisaties.

Ons advies namens Midden-Fryslân
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volgens ons een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van het reizen en gaan de 

mensen deze oplossingen misschien wel als een goed alternatief voor de auto ervaren.

Binnen de eerder genoemde mobiliteitsoplossingen in de buitengebieden is maatwerk 

het absolute sleutelwoord. Deze maatwerkoplossingen hebben als doel om op een zo 

gemakkelijk mogelijke manier, zo snel mogelijk de hoofdstructuur te bereiken.

 

De hoofdstructuur zal volgens ons net zo moeten worden ingericht als bij een 

metrosysteem: Een dienstregeling bekijken is hiermee overbodig geworden. Zowel ons 

desk- als fieldresearch leidt ons direct naar een integrale aanpak. Deze aanpak betekent
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in gesprek te gaan. Deze dorpen en mensen hebben aangegeven een experiment aan te 

willen gaan. Waar het ene dorp experiment één wel ziet zitten, gaat een ander dorp voor 

experiment drie. In een ander geval zit de energie misschien in de combinatie van een aantal 

experimenten. Wat het verschil in antwoord ook is, een aantal zaken hebben ze ondanks 

hun verschillen gemeen. De oplossing is altijd op maat en per oplossing zullen er minimaal 

vijf kartrekkers moeten zijn die worden ondersteund door externe begeleiding én middelen 

vanuit de Provincie.

Het zijn de experimenten die ons strasks de informatie gaan geven waarmee we in de 

praktijk constant zullen blijven verbeteren. Hét antwoord bestaat niet. Net zoals dé beste 

mobiliteitsoplossing niet bestaat. We weten wel wat er nodig is om vanaf hier samen, 

stap voor stap richting een BûtenGewoan Berikber Midden-Fryslân te bewegen. En daarmee 

is ons advies een visiestuk en een recept ineen. Wij geloven dat we met deze oplevering 

verwoordt hebben wat de Mienskip ons niet letterlijk kon meegeven. Samen gaan we nieuwe 

dingen doen. We gaan experimenteren met wat de Mienskip nu nog onbekend is. 

En dat onbekende laat zich nu eenmaal lastig benoemen. Mensen verbeteren graag wat 

ze al kennen. Henry Ford heeft hier -in het begin van de twintigste eeuw- 

het volgende over gezegd:

“If I had asked people what they wanted, 
they would have said faster horses.”

Wij adviseren om de komende twee jaar te gebruiken om samen met dorpsbelangen en 

enthousiaste dorpsbewoners kleine en grotere experimenten in te zetten en hiermee te 

werken aan bewustwording. Zo ervaren inwoners zelf welke mogelijkheden er op het gebied 

mobiliteit beschikbaar zijn, welke eraan zitten te komen en hoé deze oplossingen 

hen helpen op een een slimme en duurzame manier van A naar B te reizen.  Wij adviseren 

de Provincie een concessie uit te schrijven waarin alle ruimte is voor flexibiliteit. 

Flexibiliteit qua tijdsduur en qua mogelijkheden om in te kunnen blijven spelen op de 

verschillende (technologische) ontwikkelingen.  Wij hebben hierin een duidelijke scheiding 

gemaakt tussen openbaar vervoer via de hoofdstructuur en een fijnmazig netwerk van 

verschillende mobiliteitsoplossingen in de buitengebieden als vervanging voor de huidige 

grijze gebieden en de niet-hoofdstructuur. Daarnaast leveren deze mobiliteitsoplossingen 

volgens ons een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van het reizen en gaan de 

mensen deze oplossingen misschien wel als een goed alternatief voor de auto ervaren.
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het absolute sleutelwoord. Deze maatwerkoplossingen hebben als doel om op een zo 

gemakkelijk mogelijke manier, zo snel mogelijk de hoofdstructuur te bereiken.

 

De hoofdstructuur zal volgens ons net zo moeten worden ingericht als bij een 

metrosysteem: Een dienstregeling bekijken is hiermee overbodig geworden. Zowel ons 

desk- als fieldresearch leidt ons direct naar een integrale aanpak. Deze aanpak betekent
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Femke, Richard en Daan

Aan BûtenGewoan Berikber werken: In opdracht van:

Ons onderzoek is afgerond. Met onze reis door Midden-Fryslân hebben we het gebied, de 

mensen en hun behoeften goed leren kennen. De persoonlijke contacten zijn gelegd en 

daardoor weten we dat er voor ieder experiment een passend dorp is te vinden waarin 

mensen wonen die dit samen willen oppakken. Wij staan te popelen. 




