
Er staat een fiets voor je klaar!
Zo kom je snel vanaf het station naar je werk

Wil je snel van het station naar je werk? Moet je wachten op de 

bus? Of misschien ben je de file wel zat en wil je voortaan met de 

trein? Maak dan gebruik van Pickupb!ke op De Wetering. Daarmee 

leg jij die afstand van het station naar je werk zo af. 

En je bent ‘s middags ook zo weer terug.

Gratis
als je werkt 

op De Wetering-

Haarrijn

Snel van de trein naar je werk.

Niet meer in de file of zoeken naar 

een parkeerplek.

Nooit meer wachten op de bus.

Je fiets oppikken en inleveren op de 

Pickupb!ke locaties. 

Na het werk nog even op de fiets naar een 

afspraak in de stad.

Fietsen is gezond, je wordt er vrolijker van 

en je bent een bewuste wereldburger: 

eentje die geen CO2-uitstoot teweegbrengt.

de voordelen
Zo fijn: 

je hebt geen 
omkijken naar 

de fiets, 
het is tenslotte 
een deelfiets
én voor het 
onderhoud 

wordt gezorgd. 
Zo kun je je 
makkelijk en 

heel snel 
verplaatsen

Pickupb!ke is een initiatief van Ecotransferium De Wetering. 
Met 3,5 km aan bedrijventerrein en ruim 100 ondernemingen is bereikbaarheid belangrijk. 
Die staat onder druk. Veel werknemers ervaren files en een tekort aan parkeerplaatsen. 

Daarom werken wij aan slimme en duurzame mobiliteit. 
Meer info op www.ecotransferium.nl/pickupbike/



Voor iedereen die werkt op De Wetering is het abonnement én elke rit (tot 4 uur) gratis. 
Registreer je via onze website ecotransferium.nl
(met jouw werk e-mailadres zodat je gebruik kunt maken van het gratis abonnement).
Download de app GoAbout en log in met gebruikersnaam en wachtwoord.
Zoek een fiets in de buurt. Open het slot met de app en weg ben je.
De fiets kun je bij elk gewenst uitleenstation weer inleveren. Sluit af via de app.

zo simpel werkt het

1

50 Pickupb!kes staan klaar 
op de stations 
Leidsche Rijn en Terwijde, 
en bij diverse bedrijven op 
De Wetering-Haarrijn.

waar

1 Station Leidsche Rijn, 2 Station Terwijde, 
3 Telindus, 4 St. Antonius Ziekenhuis, 
5. Apac, 6. WSB Finishing Equipment, 
7. The Wall, 8. Ampco, 9. FNV, 
10. Scherpenzeel B.V. en bij diverse 
bushaltes
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