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BIJLAGEN 
 
In het kader van Ketens en Knopen zijn in 2020 9 case studies naar OV-knooppunten uitgevoerd.  
Overkoepelend is een onderzoek gedaan naar de rol van de fiets op OV-knooppunten en de landelijke 
opgaven op dit vlak. Deze bijlage bevat deze studie.  
 
De case studies zijn te vinden in de andere bijlagen. 
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INLEIDING 
DOEL EN POSITIE VAN HET ONDERZOEK

ketens en knopen
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn 
in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies 
uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven 
bij de benodigde knooppuntontwikkeling. 
Het gaat om verschillende categorieën 
knooppunten, met en zonder station. 

Het huidige mobiliteitssysteem bestaat 
voornamelijk uit gescheiden netwerken voor 
OV, auto en/of fiets en lopen. Verdere integratie 
van deze netwerken is in de toekomst gewenst 
om de toenemende mobiliteitsvraag op
te kunnen vangen. Het faciliteren van de 
multimodale deur tot deur reis en een goede 
inrichting op en rondom OV knooppunten 
is daarvoor noodzakelijk. Om uiteen te 
zetten welke acties dit veriest, is het traject 
‘werkstroom ketens & knopen’ georganiseerd . 

Hiervoor is een handelingsperspectief 
opgesteld. Met dit instrument kan het integraal 
functioneren van de huidige en toekomstige 
OV-knoop in zijn omgeving worden 
onderzocht. 

De fiets
Bij deze inventarisatie bleek de meest 
genoemde opgave het uitbreiden van 
stallingvoorzieningen voor mensen die de 
fiets als voor- en/of natransport van de trein 
gebruiken. Dit is een belangrijke opgave om 
de groei van het gebruik van de fiets-OV-
combinatie te kunnen faciliteren, maar er 
bleken ook diverse andere typen fiets+OV 
opgaves te spelen. 

Om beter inzicht te krijgen in de landelijke 
fiets+OV opgaven bleek een nadere analyse 
gewenst bij de verschillende categorieën 
knooppunten. 

Het voornaamste doel van deze analyse is 
de huidige positie van de fiets op de OV-
knooppunten te bepalen en de opgaven 
die er zijn voor 2040, gezien de verwachte 
ontwikkeling van de ketenreizen.

Fietsparkeren 
Dit onderzoek is tevens uitgevoerd in het kader
van het thema ‘Fiets in de keten’ het Tour de
Force programma en van belang voor de
uitvoering van het Bestuursakkoord
Fietsparkeren bij Stations. Het vormt een basis
voor het onderbouwen van de investeringen die
nodig zijn richting 2040, niet alleen rond het
thema ‘fietsparkeren’ maar juist ook de 
verschillende andere fietsthema’s die rond 
fiets+OV spelen. 

De opdrachtgever van deze opdracht is het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het 
onderzoek is uitgevoerd door Track-landscapes.

Ontwerpende blik
De fietsopgaven kunnen thematisch 
uiteengezet worden, maar vaak vereisen ze 
ook ruimtelijke ingrepen in de omgeving van 
de OV-knooppunten. De fiets-vormgeving van 
de knooppunten van de verdiepingstudies is 
ruimtelijk geanalyseerd, en waar nodig zijn een 
aantal opgaven visueel gemaakt door middel 
van (schets)ontwerpen.  

 

Gezond, duurzaam en actief gebruik van de leefomgeving, dat beweegt ons. 
Als landschapsarchitecten passen we nieuwe vormen van onderzoek toe om 
actief gebruik en beleving van (stedelijk) landschap inzichtelijk te maken. 
De  wensen van fietsers, wandelaars, hardlopers, skaters en meer, geven 
we vorm in opgaven van recreatie, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. We 
combineren dit met wetenschappelijk onderzoek en ruimtelijke gegevens, 
waarmee we ruimtelijke knelpunten aantonen voor deze gebruikers. Die 
kennis vertalen we door naar heldere ruimtelijke strategieën en creatieve 
ontwerpvoorstellen. 

Onze werkwijze:
• Bewegende mensen en een gezonde omgeving als onderwerp; fietsers, 

voetgangers en ruimtelijke kwaliteit
• De beleving, ervaring en wens van de gebruiker staat centraal
• Sterke analytisch benadering van ruimtelijke ontwerpopgaves
• Strategische adviezen zijn onderlegd met wetenschappelijke kennis uit 

zowel bestaand onderzoek of verzamelde (crowd-sourced) gegevens
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De OV+fietser ziet zijn reis als geheel van deur tot deur. De kwaliteit van (regionale) 
fietsroutes is zeer bepalend voor onze vervoerskeuze. Verbeteringen zijn op zichzelf 
waardevol voor de (fiets)stad, maar kunnen ook het OV een stimulans geven.

De OV+fietser is flexibel en heeft baat bij keuze in OV-knooppunten; Bij veel 
voorstadstations liggen kansen om (parkeer)voorzieningen te verbeteren.

Benut de dubbele potentie van deelfietsen.

Sluit fietsroutes en typen stallingen aan bij de behoefte en richting van de ‘OV+fietser’.

De vraag naar OV+fietsen wordt sterk bepaald door het aanbod (van stallingen en 
deelfietsen). Houd dus rekening met de potentie/latente vraag.

Ontwerp fietsroutes en fietsparkeren mee als (mede-)investering in een gebied, niet 
alleen als investering in ‘vervoer’. 

Onderzoek en ondersteun behoeftes van e-biker (aan bijvoorbeeld bewaakte stallingen).

Benut de potentie van (e-)fietsen, deel(e-)fietsen en fietsvoorzieningen bij knooppunten 
in landelijke gebieden.

Ontwerp vanuit de fietsbeweging en menselijke maat, start bij omgevings- en 
verblijfskwaliteit.

De fietswinst is groots in het kleine. Inventariseer en investeer in comfort kleine 
voorzieningen.

Een introductie van de Fiets+OV; waarom is deze 
‘modaliteit’ zo belangrijk en voor wie?

Wat zijn, bovenop de 10 gestelde opgaven, nog overkoepelende conclusies op het thema fiets+OV?
Welke soorten gegevens en analyses zijn belangrijk om de fiets goed te integreren in OV-knooppunten?
Welke onderzoeksvragen blijven onvolledig beantwoord en kunnen centraal staan in toekomstig onderzoek?

In de bijlage bevinden zich nog ruimere uiteenzettingen van de inventarisaties van de knooppunten uit de verdiepingstudies. 
Deze zijn in het hoofd-rapport alleen beknopt samengevat.

De 7 verdiepingstudies zijn geïnventariseerd op de 
fiets+OV aspecten die als belangrijk worden gezien 
bij de betreffende OV-knooppunten. We zien 
deze uitkomsten als een eerste doorsnede van de 
fietsopgaven voor de toekomst. 

Het overzicht van genoemde fiets-aspecten uit 
de verdiepingstudies is geen eind-conclusie van 
de opgaven die spelen; we weerspiegelen deze 
uitkomsten tegen trends, fiets+OV onderzoeken, 
kennis van experts en extra eigen fiets+OV 
analyses.  Welke aspecten krijgen terecht veel 
aandacht, en waarom? En welke aspecten worden 
onderbelicht? Resultaten uit deze aanvullende 
analyses worden in gekleurde kaders getoond 
(zoals hiernaast)

De gecombineerde methodes hebben geleid tot 
de formulering van 10 opgaven voor fiets+OV. Er 
zijn daarnaast zeker nog andere (sub-)thema’s te 
benoemen die ook belangrijk zijn; maar wij (track-
landscapes) zien ze als de 10 thema’s die extra 
nadruk verdienen. Omdat ze van groot belang zijn, 
of omdat we ze zien als onderbelicht.

De 10 thema’s zijn op te delen in schaal; van de 
schaal van de stationsomgeving, de schaal van 
de stad, of zelfs de regionale schaal.
We gebruiken de OV-knooppunten uit de 
verdiepingstudies om voorbeelden te geven 
van de manier waarop gestelde opgaven bij 
een OV-knooppunt, integraal en strategisch 
vormgegeven kunnen worden.



Er zijn diverse redenen om dit te ambiëren. Om welke positieve hoofdredenen 
zouden we in de toekomst nog sterker in de combinatie fiets+OV willen investeren? In de eerste 
plaats:

• Omdat de combinatie fiets+OV een enorme flexibiliteit van bewegen en dus 
leven geeft; de helft van de Nederlandsers heeft geen rijbewijs of toegang tot een auto. De 
treinfiets is dan het enige middel dat ons echt overal kan brengen. Investeren in fiets+OV is 
investeren de (beweeg)vrijheid van minstens 8 miljoen Nederlanders.

• Omdat de fiets, na de benenwagen, als vervoersmiddel de meest positieve 
impact op de leefbaarheid en (verblijfs)kwaliteit van de 
openbare ruimte in steden heeft. De fietser is onderdeel van het publieke leven, heeft 
interactie met andere mensen op straat. De trein, bus, tram en metro gebruikers onttrekken 
zich hieraan. Negatieve impact heeft de fietser ook, gestalde fietsen nemen ruimte in en 
leveren verrommeling op.  Maar, als alle fietsers met de auto of bus (als voor- of natransport 
van de trein bijvoorbeeld) zouden gaan, zou die impact nog groter zijn. Sterker nog; dat zou 
in veel hoogstedelijke gebieden niet passen. De auto loopt in steeds stedelijker wordende 
woongebieden tegen zijn grenzen aan, of is daar reeds overheen gegaan. De fiets vermindert 
juist de druk op wegen, hier is nog veel groei in onze mobiliteit vorm te geven.

•  Een fietser beweegt (gezond) in tegenstelling tot andere vervoersmiddelen 

zoals de auto, trein, bus, tram of metro.

• Volgens OV-reizigers zelf (2) is de fiets, na lopen, de meest aantrekkelijke 
modaliteit die in combinatie met de trein kan worden gebruikt.  

Vervolgens zijn er nog een aantal problemen waar de fiets+OV voor winst kan zorgen. Niet zonder 
uitzondering worden deze als hoofdreden genoemd om te investeren in de combinatie fiets+OV. 

Maar, deze ambiëren een remming van negatieve aspecten. Ze vormen zeker 
extra reden om in fiets+OV te willen investeren, maar om aspecten die we niet willen:

• Omdat fiets en OV geen of beperkte uitstoot hebben. Er is dus klimaatwinst wanneer 

mensen de fiets+OV als alternatief gebruiken voor de auto.

• Hiermee kan het ook een (deel) oplossing voor de fileproblematiek zijn.

Uit onderzoek (2) blijkt dat ongeveer 15 procent van ‘treinfietsers’ zegt minder met de auto
te zullen gaan reizen wanneer de prijs en de kwaliteit van de ov-fiets en de stationsstallingen 
aantrekkelijker zouden zijn. Dit sluit aan bij de bevinding van eerdere onderzoeken (Martens, 
2007) waarin gesteld wordt dat 15 procent van de ov-fietsgebruikers de combinatie ov-fiets en de 
trein, sinds ze die zijn gaan gebruiken, als alternatief voor de auto zien.

Vooropgesteld dat de hoeveelheid onderzoek naar de specifieke vraag of stimulering van fiets+OV 
leidt tot minder autogebruik, beperkt is, lijkt de fiets in combinatie met OV ook zeker niet altijd de 
auto te vervangen. Het zal deels ook de bus, tram, metro of lopen vervangen, of gewoon zorgen 
voor meer mobiliteit.  

Nederland kent tussen de 1,5 en 
2 miljoen regelmatige 
‘treinfietsers’ (1), uiteraard afhankelijk 
van wat gedefinieerd wordt als ‘regelmatig’. 

Circa 50% van de treinreizigers komt per 
fiets richting stations. Het succes en formaat 
van het openbaar vervoer in Nederland is 
ook in aanzienlijke mate te danken aan de 
fiets. Ze bepalen elkaars succes, en zijn in de 
toekomstige ambities dus ook sterk afhankelijk 
van elkaar.
Van ‘busfietsers’ zijn minder onderzoeken 
en gegevens bekend, maar ook voor de bus 
kan de fiets zeer belangrijk zijn als voor- en 
natransport. 

Onderzoek toont ook aan, dat investeren in de 
fiets als onderdeel van het OV leidt tot meer 
fietsbeweging in combinatie met OV (3): 

“The results show that both the quality of cycling 
infrastructure and latent factors, describing the 
perceived quality of cycling infrastructure, station 
connectivity and the general attitude towards 
cycling, have a significant impact on cycling to 
the station.”

De fiets+OV opgave heeft twee niveaus. 
Momenteel zorgt de groei van fiets+OV al 
voor een diversiteit aan ‘problemen’ waar 
oplossingen voor gezocht moeten worden. 

Maar de ambities van vele overheden en 
instanties gaan verder dan het oplossen van 
de huidige problemen; de fiets+OV kan als 
modaliteit  in de toekomst een nog groter 
aandeel van ons bewegen innemen.   

(1) https://decorrespondent.nl/7173/maak-kennis-met-de-belangrijkste-reiziger-die-nog-geen-naam-had-de-treinfiets
er/754219968975-93451217.

(2) waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 2018

(3) Lissy La Paix, Elisabetta Cherchi & Karst Geurs (2020): Role of perception of bicycle infrastructure on the choice of the bicycle as a train 
feeder mode , International Journal of Sustainable Transportation, DOI: 10.1080/15568318.2020.1765223

Interview met Kees Miedema van NS, 2014 (https://www.fietsersbond.nl/nieuws/ns-gelooft-in-gratis/)

De groei van het aantal fietsers heeft iedereen verrast. Dat mensen voor de fiets kiezen, is 
ineens een probleem geworden.
‘Het is jammer dat we het over een probleem hebben. We moeten het succes vieren. In tien jaar 
tijd is het percentage reizigers dat met de fiets komt, gegroeid van 30 naar ruim 40 procent. Ik 
ben verkeerskundige en stedenbouwkundige en als ik er vanuit dat perspectief naar kijk, is het 
een geweldige ontwikkeling. Voor de korte afstanden is de fiets duurzaam en gezond. Een hoog 
fietsgebruik vermindert de druk op de wegen. Natuurlijk de voorzieningen voor fietsen kosten veel 
geld, maar het is een schijntje vergeleken met de kosten voor snelwegen, tunnels en dergelijke.’

NS heeft onderzoek gedaan naar wat de reiziger wil en hoe tevreden hij is. Daar kwam uit dat 
met de treinreis tussen twee stations niks mis is. Maar de reis van en naar de stations levert de 
reiziger stress en ontevredenheid op.
‘Dat klopt. NS wil de hele keten – de reis van deur tot deur – verbeteren. De zwakke schakel is het stuk 
van en naar het station. Het is een speerpunt voor NS om die schakel sterker te maken. Vooral de on-
bekendheid op het station van aankomst vinden reizigers vervelend: hoe kom ik op mijn bestemming? 
Daarom hebben we fors geïnvesteerd in OV-fiets. Voor het begin van de reis vinden we het belangrijk 
om het stallen goed te regelen. Kan ik mijn fiets goed kwijt op het station? Is die niet beschadigd, 
gestolen of weggeknipt als ik terugkom? Daarom willen we mee investeren in stallingen die voor ons 
verliesgevend zijn. Ook al moet er geld bij: wij vinden het belangrijk dat onze klanten positief zijn over 
het stallen van hun fiets.’

FIETS+OV. WAAROM?
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FIETS+OV. KENMERKEN

Demografisch
Het OV en de fiets worden relatief vaak 
gecombineerd door jongere mensen met een 
hogere opleiding. 

In onderzoek (waar zouden we zijn zonder fiets 
en trein) wordt als reden genoemd dat jonge 
mensen over het algemeen vitaler zijn, minder 
geld hebben en een complexer leven leiden 
(met bijbehorend verplaatsingspatroon)
dan ouderen. De combinatie fiets-trein past 
daar goed bij. In hoeverre dit ook geldt voor 
busgebruik in combinatie met de fiets is ons 
niet bekend.

Motieven
Meer dan de helft van treinfietsers doet dit 
overwegend voor werkmotieven (woon-werk 
+zakelijk = 53%). Dit maakt het economische 
belang van treinfietsen evident.

BTM en trein
Wat zijn de verschillen in voor- en natransport 
van de trein (grafiek rechtsboven) en bus 
(grafiek rechts midden)? De fiets is vooral 
voortransport van de trein, veel meer dan 
natransport. Voor busvervoer is de fiets wat 
minder belangrijk dan voor- en natransport; het 
overgrote deel van bushaltes ligt dicht bij de 
woonbestemmingen (loopbaar). 

‘Concurrerend’
Concurreert de fiets ook met de BTM en trein? 
Vooral met BTM, dit wordt vooral gebruikt voor 
afstanden tussen 5 en 20 kilometer. Daarin is 
de fiets ook een veelgebruikt vervoersmiddel. 
Maar tussen 10 en 30 kilometer wordt ook 
de trein al vaak gebruikt. Hier is de fiets ook 
gangbaar, zeker nu de fiets steeds vaker 
elektrisch ondersteund is.  (1) waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 201 (2) Fietsfeiten: nieuwe inzichten. KiM. Oktober 2020.
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5. FRANEKER

OV-HANDELINGSPERSPECTIEVEN 
& DE FIETS

In het kader van het toekomstbeeld OV 2040 
zijn 7 studies uitgevoerd naar de opgaven op 
OV-knooppunten voor 2040. Daarin is ook 
aandacht besteed aan de fiets. De 7 studies zijn 
verdeeld over 7 typen OV-knooppunten. Daarbij 
zijn ook enkele referentiestations onderzocht, 
waarmee een totaal van 13 OV-knooppunten 
in beeld is gebracht. Type 1 tot en met 5 zijn 
treinstations (waar uiteraard vaak ook andere 
OV-modaliteiten samen komen). Type 6 en 7 
zijn de bus-knooppunten; Haarlem Nieuw-Zuid 
(nieuw te ontwikkelen) en busstation Druten 
(bestaand, maar ontwikkelingen gewenst). 

In de 7 verdiepingsstudies is de fiets als 
‘parameter’ van de handelingsperspectieven 
een van de hoogst geambieerde. Op vrijwel alle 
OV-knooppunten is de ambitie dat de fiets circa 
2 punten hoger gaat scoren dan het momenteel 
scoort. De fietser gaat daarin vaak gelijk op met 
de voetganger. 

Eigenlijk zijn alleen de stations in Enschede 
(de Eschmarke en Kennispark) knooppunten 
waar in de handelingsperspectieven geen 
hoge fietsambities gesteld worden. Dit wil nog 
niet zeggen dat de fiets hier niet belangrijk 
is, maar wel dat de onderzoekers hier geen 
grote opgaves zien voor de fiets rond de OV-
knoop. De faciliteiten en routes lijken op orde. 
Uiteraard kan hier verschillend over gedacht 
worden. 

De gelijke ambities voor fietser en voetganger 
is wat ons betreft meer dan terecht. De 
voetganger vraagt de minste ruimte, heeft 
slechts positieve impact op de kwaliteit 
van openbare ruimte, de geringste impact 
op klimaat en milieu (praktisch geen), 
verkeersveiligheid, en zorgt meer dan andere 
modaliteiten voor een aantrekkelijke sfeer in de 
stad. 

De fiets heeft meer negatieve impact op vrijwel 
al deze vlakken, maar aanzienlijk kleiner dan 
de auto. De (negatieve) impact van de bus kan 
sterk afhangen van de locatie. De fiets heeft, 
in vergelijking met de voetganger, wel een 
grotere ‘vervoerspotentie’, door de veel grotere 
actieradius. Bovenal; de fietser beweegt 
gezond, wat voor auto, BTM en trein niet geldt. 

In onze optiek zou de voetganger standaard 
bovenaan moeten staan in de aandacht en 
ambitie rond OV-knopen en omliggende routes. 
Dit moeten we niet als een wedstrijd zien; maar 
in bijvoorbeeld de vormgeving van fietsroutes/
stallingen moet de impact op en ruimte voor 
voetgangers altijd meegewogen worden. Die 
aandacht is nog niet evident. 

Deze gedachten sluiten aan bij het 
‘stomp’ principe dat door verschillende 
mobiliteitsagenda’s gesteld wordt. 

uit ‘leidraad gebiedsontwikkeling & smart mobility, metropoolregio amsterdam.

6



Wat zijn de belangrijkste fiets-opgaven die in 
de 7 verdiepingstudies genoemd worden. In 
naast-weergeven matrix is uiteengezet welke 
fiets-aspecten herkend konden worden, en in 
welke mate ze in de rapporten als toekomstige 
opgave worden genoemd of uitgewerkt. Zo 
wordt in één overzicht herkenbaar waar welke 
opgaves spelen, in elk geval volgens de makers 
van deze onderzoeken. De kleurintensiteit 
groen zijn onze interpretaties van het belang 
dat in de rapporten aan bepaalde aspecten 
toegedicht wordt. Hoe donkerder de kleur 
groen, hoe meer belang of nadruk dit aspect 
bij de OV-knoop kreeg. Indien een vak alleen 
groen omkaderd is, wordt het aspect wel 
benoemd, maar wordt niet expliciet gemaakt 
welke maatregelen genomen zouden kunnen 
worden. 

Enschede Enschmarke en Enschede 
Kennispark tonen de leegste kolommen. In 
de handelingsperspectieven worden deze 
stations niet veel fietsambities genoemd. 
Voor de overige ‘kleinere’ OV-knopen (type 3 
t/m 7), kan gesteld worden dat er iets minder 
opgaves spelen dan voor type 1 en 2, maar 
het verschil is beperkt. Desondanks kunnen 
de aard en formaat van een bepaald aspect 
(bijvoorbeeld interwijk verbindingen) alsnog 
enorm verschillend zijn.

In dit rapport worden op basis van deze 
fietsaspecten, de belangrijkste fietsopgaves 
uiteengezet en in beeld gebracht. Tegelijkertijd 
vorm het ook een reflectie op uitkomsten en 
nuances die ontbreken of (te) weinig aandacht 
krijgen.      
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GEBRUIKTE 
ONDERZOEKEN

fiets & OVOV algemeen fiets algemeen

e-bikefietsenstalingen

deelfietsen

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar de combinatie fiets+OV. Hier is kennis van 
genomen, en gebruik van gemaakt om op de 
verdiepingsstudies te kunnen reflecteren, en in 
een breder perspectief te kunnen plaatsen. 

We hebben deze onderzoeken verzameld tot 
een digitale bibliotheek die gedownload kan 
worden via:

https://we.tl/t-0yWKE141g2

Binnen diverse thema’s zijn verschillende 
waardevolle onderzoeken te vinden. Het meest 
complete, grondige onderzoek is in onze optiek 
‘waar zouden we zijn zonder fiets en trein (KiM)’. 
De meeste onderzoeken zijn van Nederlandse 
bodem; Nederland lijkt op dit terrein toch het 
meest vooruistrevende land, dat zich ook niet 
makkelijk laat vergelijken met andere landen. 

Als onderzoeksdomein is ‘fiets+OV’ nog wel 
jong te noemen; de meeste studies komen uit 
het afgelopen decennium (>2010). 

Op pagina 65 hebben we een aantal vragen/
thema’s genoteerd waar ons inziens 
extra onderzoek wenselijk is. Hier kunnen 
ongetwijfeld nog vele vragen aan toegevoegd 
worden.
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7 VERDIEPING-
STUDIES 

fietsbewegingen

Fietsafstanden en 
stations(keuzes)

GECOMBINEERDE
ONDERZOEKSMETHODES

De uitkomsten van de verdiepingsstudies, en 
het bestaande wetenschappelijk onderzoek, 
zijn aangevuld met eigen analyses en inzichten 
van experts op het thema fiets+OV.

Experts
De input van experts is bijvoorbeeld ingezet 
door een gesprek met Wouter van Minderhout 
van Prorail, verantwoordelijk voor de prognoses 
van fietsenstallingsbehoeftes op treinstations. 
Ook Roland Kager (expert op het terrein 
fiets+OV) neemt interessante stellingen in een 
uitgebreid interview in ‘de correspondent’ 

Eigen analyse
Daarnaast zijn diverse eigen analyses gemaakt 
op basis van bestaande data-bronnen. Met data 
van de fietstelweek (2016-2017) is bijvoorbeeld 
in beeld gebracht welke routes naar stations 
werden gefietst. Met CBS gegevens zijn 
bevolkingsdichtheden t.o.v. OV-knooppunten 
in beeld gebracht, een belangrijk aspect voor 
fietsroutes en aansluitingen/oriëntatie op OV-
knooppunten vanuit de wijdere omtrek.  

Strategisch schetsontwerp  
De fietsopgaven kunnen thematisch 
uiteengezet worden, maar vaak vereisen ze 
ook ruimtelijke ingrepen in de omgeving van 
de OV-knooppunten. De fiets-vormgeving van 
de knooppunten van de verdiepingstudies is 
ruimtelijk geanalyseerd, en waar nodig zijn een 
aantal opgaven visueel gemaakt door middel 
van (schets)ontwerpen.  

+   LITERATUUR   +       INTERVIEW     + EIGEN ANALYSE +   ONTWERP
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10 FIETS+OV OPGAVES

De OV+fietser ziet zijn reis als geheel van 
deur tot deur. De kwaliteit van (regionale) 
fietsroutes is zeer bepalend voor onze 
vervoerskeuze. Verbeteringen zijn op zichzelf 
waardevol voor de (fiets)stad, maar kunnen 
ook het OV een stimulans geven.

De OV+fietser is flexibel en heeft baat bij keuze 
in OV-knooppunten; Bij veel voorstadstations 
liggen kansen om (parkeer)voorzieningen te 
verbeteren.

Benut de dubbele potentie van deelfietsen.

Sluit fietsroutes en typen stallingen aan bij de 
behoefte en richting van de ‘OV+fietser’.

De vraag naar OV+fietsen wordt sterk bepaald 
door het aanbod (van stallingen en deelfietsen). 
Houd dus rekening met de potentie/latente 
vraag.

Ontwerp fietsroutes en fietsparkeren mee als 
(mede-)investering in een gebied, niet alleen 
als investering in ‘vervoer’. 

Onderzoek en ondersteun behoeftes van 
e-biker (aan bijvoorbeeld bewaakte stallingen).

Benut de potentie van (e-)fietsen, deel(e-)
fietsen en fietsvoorzieningen bij knooppunten 
in landelijke gebieden.

Ontwerp vanuit de fietsbeweging en menselijke 
maat, start bij omgevings- en verblijfskwaliteit. De fietswinst is groots in het kleine. 

Inventariseer en investeer in comfort kleine 
voorzieningen.

1. 6.

2.
7.

3.
8.

4. 9.

5. 10.

Op basis van de gecombineerd methodes 
(h)erkennen wij 10 opgaves voor fiets+OV. 
Binnen één opgave kunnen meerdere fiets-
aspecten van belang zijn.  

Ondanks dat vele fiets+OV thema’s voorbij 
komen, is het zeker geen compleet overzicht 
van alle kwesties die spelen rond fiets+OV. Er 
speelt zo veel, niet alles kan in dit onderzoek 
behandeld worden. We hebben het gemerkt bij 
de online bijeenkomsten; begin over de fiets 
en de chat stroomt vol met opvattingen en 
uitdagingen.

De toenemende diversiteit van ‘de fiets’, 
de fiets als recreatief vervoersmiddel 
(buitenpoorten), de fiets in de trein, 
verschillende soorten OV+fietsers; we hadden 
er met gemak nog 10 thema’s aan toe kunnen 
voegen. En over elk thema dat we wél 
aansnijden, valt meer te zeggen dan we doen. 
Dit onderzoek is geen eindbestemming.

Het rapport is een overzicht van waar wij 
onderzoekers, gezien de case studies, 
literatuur, gesprekken en analyses, prioriteit 
zien. De prioriteit volgt soms ook vanuit een 
reflectie op de thema’s die (te) weinig aandacht 
krijgen in de ogen van de onderzoekers. 
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STATIONSOMGEVING
STALLINGEN

De grootste investeringen en meeste aandacht 
bij fiets+OV ging de laatste decennia uit naar 
fietsenstallingen. En dat is niet onterecht. 
Voldoende en kwalitatief goede stallingsruimte 
is een voorwaarde om fiets en OV te kunnen 
combineren. 

In de uitwerking van de opgaven is dit het 
fietsthema dat de meeste aandacht krijgt. Ook 
bij deze stations is de noodzakelijke vergroting 
van stallingsruimte behoorlijk. 

Er wordt opvallend weinig aandacht gegeven 
aan de kans die deelfietsen bieden binnen 
de stallingsproblematiek. De OV-fiets is de 
bekendste deelfiets, die echter ook zelden 
wordt genoemd als fietsopgave/fietsaspect 
voor de toekomstige ontwikkeling van het 
knooppunt.

Deze twee thema’s zijn tevens exemplarisch 
voor de ambitie die we stellen om de fiets nog 
sterker het vervoersmiddel van de toekomst te 
maken.
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1. De vraag naar OV+fietsen wordt sterk bepaald door 
het aanbod (van stallingen en deelfietsen). Houd dus 
rekening met de potentie/latente vraag.

Er zijn, mede door het rijk, flinke stappen gezet, maar op verschillende fiets+OV 
thema’s lopen we nog met de vraag en prognoses mee, of er achteraan. Als we echt 
geloven in de enorme potentie van fiets+OV, dan moeten we de mogelijkheden 
onderzoeken om het aanbod te creëren op basis van de ‘latente’ vraag, de potentie. 
Want waar meer fiets(parkeer)capaciteit wordt gemaakt, groeit de vraag naar 
fiets+OV. Dat vraagt om een nationaal geregisseerde aanpak, en ook politieke 
ambitie.  

Interview met Wouter van Minderhout, 
ProRail, verantwoordelijk voor 
prognoses fietsenstallingen.

Op basis waarvan wordt de vraag naar 
fietsenstallingen en prognose bepaald?

De lijst is in principe gevormd door 
modeluitkomsten op basis van tellingen 
en voorspellingen van de reizigersgroei. In 
een driejaarlijks ritme worden bezettingen 
gemonitord en een voorspelling van de vraag 
gemaakt. Dat zijn niet altijd de definitieve 
cijfers; in overleg met gemeentes en andere 
partijen ‘tunen’ we per locatie. Stedelijke 
ontwikkelingen op enige afstand van een 
station kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn 
om de gedachte behoefte te verhogen. 

Vanuit het rijk is onlangs 100 miljoen extra 
beschikbaar gesteld. Als je de opgave van 
de tekorten aan fietsparkeren over de volle 
breedte bekijkt, is die 100 miljoen dan 
genoeg?

Nee, dat red je niet, er zal in totaal nog wel 
een bedrag van ca 450 miljoen extra moeten 
komen wil je alle tekorten oplossen. Een 
beetje fietsenkelder kan wel 20-30 miljoen 
euro kosten. De budgetten komen toch vaak 
in brokken, wanneer er een regeerakkoord 
is, of een klimaatakkoord. Op basis daarvan 
kunnen we wel op middellange termijn door 
met goede ontwikkelingen waar we nu aan 
werken. Er zijn gelukkig ook heel veel stations 
waar het fiets parkeren intussen voor elkaar is. 
Op circa 200 stations is voldoende capaciteit, 
dat is circa de helft van de Nederlandse 
stations. Je ziet de grote piek (grafiek) bij 
de wat kleinere stations waar we tekorten 
stevig terugdringen. Er zitten vooral rode 
punten bij de wat grotere stations. Daar is het 
kostbaarder en ingewikkelder dus langduriger. 

We houden vraagvolgend de ontwikkelingen 
in de gaten, en proberen die bij te benen. Er is 

nu nog geen politieke ambitie om dit probleem 
in zijn geheel in een keer op te lossen. Ik denk 
ook niet dat we dat zo stellig moet willen, 
want dat leidt ook tot teleurstellingen. Want 
de moeilijkheid zit zeker niet alleen in geld, 
het organiseren van die capaciteit op grote 
stations is gewoon erg lastig. In Utrecht zijn 
we er bijvoorbeeld nog lang niet. We weten 
dat we daar fietsenstallingen zullen moeten 
bijbouwen, maar waar? Dat is de vraag en de 
uitdaging. Dat gaat sowieso heel duur worden. 
In de periferie bouwen we al vrij lang en met 
redelijk voorspelbare kosten fietsenstallingen. 
Maar op plekken zoals Utrecht en Den Haag zijn 
de kosten zeer hoog en is moeilijker voorspellen 
waar die bedragen in de toekomst heen gaan, 
als het ruimtelijk nog ingewikkelder wordt. 
Je kunt daarom ook niet zomaar een bedrag 
nu noemen waarvoor we met zekerheid alle 
fietsparkeerproblemen in één keer kunnen 
oplossen. 

In de hoeveelheid reizen van Nederlanders is 
het treinfietsen nog altijd de kleinere club ten 
opzichte van de auto. Daar gaan dan ook veel 
meer budgetten heen. Het vraagt dus een beleid 
van tegengesteld investeren, en hoewel er veel 
ambities genoemd worden, is dit in de praktijk 
nog niet altijd evident. De investeringen in fiets 
(en OV) zijn beperkt als je het vergelijkt met 
andere vervoersmodaliteiten. 

We werken nu dus nog wel vraagvolgend. 
Maar stel; we draaien het om. We stellen dat 
de fiets+trein de modaliteit van de toekomst 
is, en we niet 100 miljoen maar… 500 miljoen 
beschikbaar stellen. We verdubbelen overal de 
capaciteit, en maken het fietsparkeren overal 
fantastisch in zowel kwantiteit als kwaliteit. 
Hoe groot zou de vraag dan kunnen zijn?

10 jaar geleden dachten we dat we met 500.000 
plekken een heel eind zouden zijn. Die staan er 
nu, maar we zijn er nog lang niet. We sturen nu 
voornamelijk aan op basis van voorspellingen 
van de reizigersgroei, maar dat is inderdaad 

‘autonome groei’. Dat is wat anders dan 
aansturen op ‘latente groei’. Dus stel; ik 
bepaal wat nu de vraag is en beslis er nog 30% 
bovenop te bouwen, omdat we verwachten 
dat de latente vraag er op den duur voor zorgt 
dat die capaciteit ook benut wordt. Over die 
mogelijke latente groei is helaas kwantitatief 
niet veel bekend. Maar we zien wel dat wat 
we bouwen, goed vol loopt. Waar meer asfalt 
meer auto’s aantrekt, trekt meer goede 
fietsenstallingen blijkbaar meer treinfietsers 
aan. Dat werkt wel degelijk, het groeit wel vol. 
Meer mensen zien het dan toch als interessant 
alternatief. 

Tegelijkertijd, je kunt niet stellen dat als 
er stations bestaan met 60% treinfietsers 
(woningzijde), elk station die potentie heeft. 
Dat hangt gewoon van heel veel factoren af; 
het fietsnetwerk, de dienstregeling, bevolking, 
en meer. 

Het KiM heeft daar enkele jaren terug in 
kwalitatief opzicht onderzoek naar gedaan, het 
zou heel mooi zijn als dat kwantitatief gemaakt 
kan worden zodat we daar in onze prognoses 
ook wat mee kunnen. Dat onderzoek wordt 
nu opgestart begrijp ik. Hopelijk stelt ons dat 
in staat om het ‘vraagvolgende’ er wat uit te 
halen. 

Vervolgens kan het een beleidsmatige keuze 
zijn om te stellen; we bouwen 200% omdat we 
vinden dat we de fiets meer dan gemiddeld 
moeten promoten. Gevoelsmatig denk ik dat 
verdubbelen te veel is, maar 20-30% bouwen 
boven de vraag, reëel is. In Amsterdam is 
er wel eens onderzoek naar gedaan en die 
kwamen op zo’n 20% uit. De latente vraag is er 
absoluut. 

Uit: de correspondent ‘maak-
kennis met de belangrijkste 
reiziger die nog geen naam 
had, de-treinfietser’ 11 
augustus 2017
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Stel: we stellen onszelf in Nederland de norm 
dat er op geen enkel (bus of trein) station een 
tekort mag zijn aan fietsenstallingen. Een 
kleine overcapaciteit wordt de norm want 
in een stalling die voor 99% bezet is, is de 
zoektocht naar de 1% nog steeds niet prettig. 
En de wetenschap van die capaciteit en prettige 
ervaringen, zit in het grootste deel van de 
Nederlanders. Hoe groot zou de potentie van 
fiets+OV dan zijn? Hoe vaak zouden we de auto 
laten staan? Hoeveel zou het OV daardoor zelfs 
groeien in Nederland? Het feit is: dat weten we 
niet zo goed. 

Ook uit het interview met Minderhout blijkt 
dat (a) we daarvoor kennis tekort komen, (b) 
er wel degelijk de ruimte is om meer vanuit 
die ambitie te handelen en (c) de financiële 
behoefte om veel stallingstekorten nog verder 
op te lossen, te overzien is. Uiteraard is de 
genoemde 450 miljoen een hoop geld, maar 
als we dit afzetten tegen investeringen in 
bijvoorbeeld auto-infrastructuur, is het miniem.
De stelling wordt ondersteund door diverse 
fiets+OV experts, waarvan het interview 
met Roland Kager in de Correspondent een 

Utrecht Centraal is bijvoorbeeld een 
station waar deze vraag (ook volgens van 
Minderhout) sterk speelt. Op basis van 
ontwerpend onderzoek in 2019 (ism ProRail, 
NS, Rijksvastgoedbedrijf, Next Architects), 
werd zelfs hier duidelijk dat er nog vele kansen 
rond het station bestaan om de fiets te laten 
groeien. Daarbij werd ook duidelijk dat veel van 
de potentiële ruimte ligt in de ruimte die nu 
door de auto(parkeren) wordt ingenomen, in 
de wijdere stationsomgeving. De grenzen van 
de groei kunnen alleen verkend worden door 
dit ontwerpend te onderzoeken. Daar ligt in elk 
geval nog ruimte.

Latent? 
Ook andere onderzoeken, naar bijvoorbeeld 
de latente vraag naar ‘treinfietsen’, bevestigen 
de stellingen van zowel van Minderhout als 
Kager. Onderzoek in Zwolle (2014) stelde:  
“80% van de groep die heeft aangegeven dat de 
fiets een reëel alternatief is (80% van 23%), zou 
met de fiets naar het station komen wanneer er 
voldoende goede fietsparkeervoorzieningen zijn 
waardoor de fiets eenvoudig en snel te parkeren 
is.” (onderzoek gebruik fietsenstallingen station 
Zwolle, 2014)

voorbeeld is. Diverse stellingen die Kager in dit 
interview doet, worden wel wat genuanceerd 
door van Minderhout. 

Huidige tekorten Nederland
Momenteel zijn tekorten herkenbaar op circa 
50% van alle Nederlandse stations (Wouter 
van Minderhout). Dat is simpelweg (te) veel. 
Op basis van de prognoses richting 2040 
is onderstaande grafiek gemaakt, waarin 
de tekorten richting 2040 weergeven zijn 
opgedeeld in zes typen stations. Vanaf de kleur 
geel betekent ‘tekort’ (geel = prognose = 100%-
120% t.o.v. huidige aantal plekken. Dit is op 
meer dan de helft de stations het geval, in elk 
van de 6 typen.
Op de grotere stations (grote steden) speelt 
wel sterker de vraag: ‘waar ligt de grens van de 
groei van de fiets?’ gezien ook de ruimtelijke 
mogelijkheden van stations en stadscentra, de 
kosten die het beheer van stallingen vragen, 
en de negatieve impact die fietsers ook kunnen 
hebben op bijvoorbeeld de kwaliteit van 
openbare ruimte.

Echter; dit betreft reizigers die momenteel al 
wel met de trein reizen, maar met de bus of 
te voet naar het station kwamen. Indien de 
potentiële treinfietser momenteel lopend, of 
met de bus naar het station reist, is de ‘winst’ 
geringer. Te voet naar OV-knooppunten 
bewegen heeft zelfs meer voordelen voor de 
stad. De belangrijkste latente vraag betreft 
de potentiële treinfietser die momenteel zijn 
gehele reis per auto aflegt. Daar is weinig zicht 
op. 

Groei
Fiets of niet; we willen blijven investeren in 
onze beweegvrijheid. Het is een sterke factor 
voor ons levensgeluk, gezondheid en ook 
economische vitaliteit. Als de fiets+OV al tegen 
zijn grenzen aan loopt, is de vraag, via welke 
vervoersmodaliteit is die beweegvrijheid dan 
makkelijker en beter te stimuleren?
Behalve lopen, is de groei van alle andere 
modaliteiten al snel nog veel complexer, 
duurder, minder gezond, slechter voor het 
klimaat en omgeving, minder flexibel en meer 
afhankelijk. 

We moeten de mogelijke groei 
van fiets+OV serieus blijven 
onderzoeken, en vormgeven.

(Corona-)onzekerheden
Hierbij moet wel gesteld worden dat de Corona-
epidemie mogelijk (grote?) invloed kan hebben 
op het gebruik van OV, en dus ook stallingen. 
Blijven mensen na de epidemie ook één of twee 
dagen per week thuis werken? De impact op de 
stallingsbehoefte kan dan groot zijn. 

De principes van de opgave blijven overeind 
staan, de cijfers kunnen veranderen. Het 
formaat van de opgave kan door Corona wel 
veranderen, zeker op korte termijn. Op langere 
termijn spelen meer onzekerheden. 

Mogelijk gebruiken we in de toekomst ook 
alternatieve voertuigen zoals elektrische steps 
om naar OV-knopen te bewegen. 

Dit vraagt wel om na te denken over 
mogelijke flexibiliteit in de vormgeving van 
stallingsruimte; is een functieverandering in de 
toekomst mogelijk?

De potentie Ruimte
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STALLINGSCAPACITEIT VAN 
DE CASE-STUDY STATIONS

Ook op de OV-knooppunten van de 
handelingsperspectieven is sprake van tekorten 
aan fietsenstallingen. Op vrijwel al deze 
knooppunten is direct sprake van tekorten. Let 
op; de schaal van de grafiek verandert voor de 6 
kleinere knooppunten.

De stallingsaantallen kunnen enorm verschillen. 
Van 40 stallingen bij Enschede de Eschmarke 
tot >20.000 op Leiden C.

Maar, gezien de stellingen in voorgaande 
pagina’s laten deze aantallen in principe de 
verwachte ‘noodzakelijke’ groei zien als gevolg 
van het groeiend aantal treinreizigers (wat 
mede het gevolg is van groeiende steden). Ook 
wordt er met de component groei/krimp van 
de modal split fiets rekening gehouden in de 
prognoses.
Maar, dit wil dus nog niet zeggen dat deze 

aantallen de ambitie of norm moeten zijn.   
Alleen op Enschede Kennispark en Enschede 
de Eschmarke wordt richting 2040 geen extra 
benodigde capaciteit verwacht. 

Het bus-knooppunt Haarlem ‘Nieuw Zuid’ 
steekt er relatief gezien bovenuit qua groei 
richting 2040. Dit OV-knooppunt is grotendeels 
nieuw te ontwikkelen. Maar de grote 
hoeveelheid stallingen die gesteld wordt nodig 
te zijn in 2040, is hier ook het gevolg van een 
grote ambitie. Haarlem wil dat mensen te fiets 
naar het Bus knooppunt komen, en dus moet 
er (meer dan) voldoende stallingscapaciteit 
zijn:van 230 naar 2500. Een dergelijk 
ambitieniveau is bij andere stations minder 
sterk herkenbaar, hoewel bij sommige stations 
wel gesproken wordt van een ‘progressieve’ 
danwel ‘vraagvolgende’ stallingsbehoefte. 
Achter de wens/noodzaak voor 2500 stallingen 
zit overigens wel een berekening, 

die in het rapport van het handelingsperspectief 
‘Haarlem Nieuw Zuid’ terug te vinden is.  
Opvallend is bijvoorbeeld ook Schiedam 
Centraal. Hier is momenteel nauwelijks een 
stallingsopgave, maar wordt richting 2040 wel 
bijna een verdubbeling geprognosticeerd. 

Bij de meeste knooppunten speelt een 
geprognosticeerd groei van circa 10%-40%.

- Van de stations heeft Schiedam centrum 
relatief gezien de grootste stallingsopgave 
(van deze selectie stations), daarna Nijmegen 
Heyendaal, daarna Schothorst, dat ook direct al 
een flinke opgave heeft. 

De vraag die bij veel stations gaat spelen is; 
gaan we stukje voor stukje uitbreiden, ‘pleister 
plakken’, met de vraag mee? Of breiden we in 
één keer groots uit?

Als onderzoekers pleiten we meer voor een 
alternatief of tussenvariant: maak een (flexibel) 
groeiplan. Een raamwerk, een structuur 
waarbinnen we kunnen groeien op basis 
van bepaalde uitgangspunten, en waarbij 
fietsenstallingen ook van invulling kunnen 
veranderen. 

Zeker gezien de huidige onzekere Corona-
situatie is het zinvol om de toekomst vanuit 
verschillende scenario’s te beschouwen (bijv. 
meer/minder treinreizigers, meer/minder 
fietsers, etc.). 

Kennispark

Door vooraf de impact van en wenselijke 
reactie op verschillende groeiscenario’s te 
overwegen en vervolgens de voortgang 
te monitoren, wordt het eenvoudiger een 
afwijkende situatie snel te herkennen en daarop 
te handelen. Dit kan zonder formele bijstelling 
van groei-uitgangspunten (woorden van Brian 
de Waal, die wij zeer ondersteunen).

Haarlem (bus)
‘Nieuw-Zuid’

Druten
busstation
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Secondly, improvements in the quality 
of unguarded bicycle parking facilities 
may increase the number of people 
who cycle to the train station more 
than improvements in guarded bicycle 
parking would. 

Geurst et al 2015., Modelling observed and unobserved factors 
in cycling to r ailway stations: application to transit oriented 
developments in the Netherlands 2015

Zowel de huidige tekorten/overbezetting als de 
groeiopgave richting 2040 wordt met name in 
de onbewaakte stallingen gezien.  

Het is goed te beseffen dat de tekorten in 
deze twee categorieën ook een sterke relatie 
hebben met het huidige aanbod. Er wordt 
immers op basis van de huidige bezetting van 
stallingen geprognosticeerd. In de praktijk kan 
een scheiding in de behoefte naar onbewaakt 
en bewaakt voor de gebruiker dus minder strikt 
zijn. Dit wordt onderschreven door Wouter 
van Minderhout (zie interview, onderste grijze 
kader).

Behalve in Den Bosch, daar is ook extra vraag 
naar bewaakte stallingen. Hoewel die vraag er 
nog niet direct is.
Alleen op Enschede Kennispark en Enschede 
de Eschmarke wordt richting 2040 geen extra 
benodigde capaciteit verwacht. 
Het bus-knooppunt Haarlem steekt er relatief 
gezien bovenuit qua groei richting 2040, 
het is hier niet exact gedefinieerd in welke 
verhouding de stallingen bewaakt/onbewaakt 
zouden moeten zijn.
Maastricht heeft een hele grote bewaakte 
stalling. Plek voor 100 buiten model fietsen 
ook. De vraag naar onbewaakte stallingen is 
daar relatief het grootst, de bezetting is ook 
135%.
Culemborg, Schiedam en Maastricht hebben 
hele lage bezetting van bewaakte stallingen. 
Juist daar zit de uitbreiding dus in onbewaakte 
stallingen. 
Een aantal bewaakte stallingen loopt ook al 
tegen de bezettingsgrenzen. Dit kan tevens 
zorgelijk zijn met het oog op de groei van 
e-bikes. 

BEZETTING & TEKORTEN

Wouter van Minderhout.  Programmamanager Fietsparkeren bij Stations bij ProRail; o.a. verantwoordelijk voor monitoring & prognotisering van de vraag 
naar fietsenstallingen vanuit ProRail. 

Ik heb de stallingen van de stations van de case-studies op een rij gezet, en de capaciteitsproblemen lijken het grootst te zijn bij de 
onbewaakte stallingen. 
Klopt, maar het kan ook goed voorkomen dat de vraag naar onbewaakt voor een groot deel wordt opgelost door het bouwen van ‘24-uur 
gratis’ bewaakt stallingen. Soms krijg je de vraag naar onbewaakt op het maaiveld gewoon niet weg en moet je ondergronds. Maar je ziet 
dan dat die onbewaakte vraag deels plaats neemt in de ‘24-uur gratis’ bewaakte stallingen. Maar inderdaad, het komt bijna nooit voor dat 
er onbewaakt plek zat is en bewaakt helemaal vol staat. 

Kennispark

Kennispark
Haarlem (bus)
‘Nieuw-Zuid’

Haarlem (bus)
‘Nieuw-Zuid’

Druten
busstation

Druten
busstation
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2. Benut de dubbele 
potentie van deelfietsen.

a.g.v. beta-
len werkgever? is 
onbekend

Deelfietsen hebben de potentie 
om het aantal tweede fietsen te 
reduceren, die relatief gezien veel 
meer stallingsdruk veroorzaken. 
Tegelijkertijd: de grootste potentie 
voor de groei van de fiets+OV ligt aan 
de activiteitenzijde, daar wordt veel 
minder gefietst (aandeel fiets is gem. 
15% aan activiteitenzijde vs. 50% aan 
woningzijde), en vooral daar zouden 
reizigers vaker willen fietsen. 

Aan de activiteitenzijde staat een (tweede) fiets gemiddeld 2,65 
dagen geparkeerd,  aan de woningzijde gemiddeld gemiddeld
0,68 dagen.
(waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 2018)

In ‘waar zouden we zijn zonder fiets en trein?’ 
wordt de terechte vraag gesteld; “De vraag is 
hoe de combinatie fiets-trein zo goed mogelijk 
kan worden gefaciliteerd, rekening houdend met 
het feit dat er een grens zit aan het bijbouwen 
van stallingscapaciteit. Bijvoorbeeld: is het 
wenselijk een prijs te vragen voor het stallen 
van fietsen op stations, is het beter om reizigers 
naar voorstadstations te geleiden, of dienen 
alternatieven voor de tweede fiets ruim baan te 
krijgen?”

In de 7 verdiepingsstudies wordt in 
tegenstelling tot de stallingscapaciteits-
problemen, de potentie van ‘de deelfiets’ 
eigenlijk weinig onderstreept. Het aanbieden 
van meer deelfietsen wordt niet genoemd als 
middel om stallingstekorten te drukken. De 
OV-fiets tekorten (het meest gebruikte type 
deelfiets) krijgen in geen van de studies veel 
aandacht. 

Wouter van Minderhout.  Programmamanager Fietsparkeren bij Stations bij ProRail; o.a. 
verantwoordelijk voor monitoring & prognotisering van de vraag naar fietsenstallingen vanuit ProRail. 

Het probleem van de fietsenstallingen is ook dat de (tweede) fietsen aan de 
activiteitenzijde er 4 keer zo lang staan als aan de woningzijde. Ben jij het eens met die 
conclusie?
Een fiets aan de activiteitenzijde staat veel meer in de stalling dan aan de woningzijde.
Het zou fijn als daar een hogere doorloopsnelheid is, of het gebruik van privé-fietsen daar 
lager is. De inschatting dat die fietsen een 4 keer zo groot probleem zijn, vind ik wel wat 
hoog. Maar de hoop is dat we met deelfietsconcepten fietsen kunnen bieden die meer 
bewegen en minder stil staan. Dat is denk ik een goed streven. Maar hoe krijg je iemand 
die nu een fietsje van 50 euro heeft staan, op een deelfiets? Je houdt de onzekerheid; is 
er wel een fiets beschikbaar voor mij? Qua kosten kan het bijna niet goedkoper dan het 
hebben van een tweede fiets. Een deelfiets mag eigenlijk niks kosten, en moet er ook nog op 
zeker staan. Het ministerie is daarom aan het ‘pilotten’ om meer gevoel te krijgen bij deze 
vraagstukken. Daarbij moet ook zichtbaar worden of een deelfiets als alternatief voor een 
tweede fiets wordt gebruikt, of dat het gewoon meer fietsverkeer genereert. Dat zou op zich 
goed zijn, maar dan zou het geen oplossing voor het stallingsprobleem zijn door tweede 
fietsen. Daarbij is ook nog een overweging dat ’s avonds alle deelfietsen gewoon weer 
in de stalling moeten staan, net als de tweede fietsen. Deelfietsen kun je wel compacter 
neerzetten omdat je altijd de voorste krijgt en hem er niet er tussenuit hoeft te pakken. Ook 
zit er scheiding in gebruik door de week die kan zorgen voor minder fietsen(stallingen), de 
ene reiziger gebruikt zijn fiets alleen op maandag en dinsdag, de ander op woensdag en 
donderdag, een ander mogelijk juist in het weekend. Die kunnen in theorie één fiets delen.

Zou het aantal OV-fietsen (zoals Roland Kager beweert) een factor 30 kunnen groeien?
Nou, als de belemmeringen qua prijs en garantie op beschikbaarheid opgelost kunnen 
worden is de potentie enorm. Er staan nu 400.000 fietsen bij stations en we hebben ca 
20.000 OV-fietsen en andere deelfietsen staan schat ik in. Dus ja als we allemaal op de 
OV-fiets gaan dan kan het ‘keer 30’ maar dat acht ik niet erg waarschijnlijk. Maar een 
veelvoud zou zeker kunnen. Alleen er is nu geen strakke landelijke rijks-regie met het 
fenomeen deelfietsen. Je hoopt erop dat die dan nog wel komt in de afweging investeren 
in meer stallingsruimte of de bevolking op een andere manier faciliteren in mobiliteit. De 
focus ligt sterk op het beschikbaar stellen van investeringsbudgetten. Tegelijk zie je wel 
veel (commerciële) partijen en gemeentes zaken proberen, maar dit leidt nog niet tot 
grootschalige verandering van gebruik van deelfietsen die mogelijk zou kunnen zijn. Maar ik 
ben het met je eens dat als we op andere manieren geld in zouden zetten, we mogelijk tot 
betere resultaten kunnen komen.

Dat is zonde, want de potentie van deelfietsen 
is tweeledig. Doordat deelfietsen vooral aan 
de activiteitenzijde gebruikt worden, kan 
het de tweede fiets, die een onevenredig 
grote druk op stallingen heeft, vervangen. 
Welke parkeerdruk tweede fietsen precies 
veroorzaken kan nog specifieker onderzocht 
worden, huidig onderzoek stelt dat deze fietsen 
gemiddeld vier keer zo lang gestald zijn, maar 
dit op basis van een rekenkundige benadering. 
Er zou op specifieke stations meer onderzoek 
naar gedaan kunnen worden. 

Reizigers willen ook juist aan die 
activiteitenzijde vaker met de fiets. Waar 
deelfietsen gebruikt worden, doen we in elk 
geval de reiziger een plezier. De deelfiets is 
voor hem blijkbaar een prettigere manier van 
vervoer dan de alternatieven. 
Deelfietsen zorgen dan voor meer mensen die 
kiezen voor fiets+OV. Daarbij is wederom de 
vraag: ten koste van wat? Gaan reizigers dan 
minder met de auto? Bus? Te voet? Of zorgt 

 waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 2018

het ook voor meer reisbeweging in absolute 
zin? Meer zicht op die vragen is nodig om de 
‘zin’ van de tweede fiets echt goed te kunnen 
bepalen.

De pilots die momenteel gedaan worden 
(lees bijvoorbeeld: https://www.ovmagazine.
nl/2019/12/deelfiets-erin-tweede-fiets-
eruit-1422/ en https://www.parool.nl/
nieuws/proef-met-wisselfietsen-op-station-
zuid~be0471b5/  en https://www.uu.nl/nieuws/
start-pilot-deelfietsen-vanaf-station-lunetten 
en https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/
IenW-wil-pilots-met-deelfietsen-op-stations 
en https://www.spotschiphol.nl/en/news/pak-
jij-ook-de-fiets-deelfietsen-pilot-van-start-op-
schiphol-oost), zijn zeer belangrijk en kunnen 
mogelijk op meer plekken plaats vinden. 

Niet elke regio hoeft het (deelfiets)wiel 
volledig zelf uit te vinden; de uitdaging ligt in 
het regisseren en monitoren van succesvolle 
deelfiets concepten op nationale schaal. 
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WONING- VS. ACTIVITEITEN- 
ZIJDE VAN DE
REFERENTIE-STATIONS

De potentie van deelfietsen hangt mede af van 
het type reiziger dat van een OV-knoop gebruik 
maakt. Diverse factoren zijn van belang (maar 
zeker niet de enige): 

• of het knooppunt vooral een productie 
(woningzijde) of attractie-knooppunt 
(activiteitenzijde) is (onderste grafiek). 

• in welke mate de fiets nu als natransport 
wordt gebruikt (bovenste grafiek), en 
welke modaliteiten daarnaast veel gebruikt 
worden.

• Liggen de werkgelegenheid, en belangrijke 
stedelijke bestemmingen, binnen 
loopafstand (+- 1km)?

De grootstedelijke knooppunten (Den Bosch, 
Leiden Centraal, Amsterdam Amstel) zijn 
bijvoorbeeld echt attractie-stations (vaak 
voor werk, uitjes of sociaal een bestemming). 
Nijmegen Heyendaal staat (relatief gezien) 
samen met Enschede Kennispark met kop 
en schouder bovenaan als attractiestation. 
Culemborg en Franeker zijn meer 
productiestations (waar relatief veel mensen 
wonen). Maastricht, Amersfoort Schothorst en 
Schiedam laten een evenwichtig beeld zien.

In Schiedam Centrum is het natransport fiets 
maar 8%. Dit is deels het resultaat van een BTM 
mogelijkheden, maar ‘in hoeverre’ is de vraag. 
Voortransport fiets is ook maar 18%. 

Maastricht heeft ook ‘maar’ 14% natransport 
fiets, net als Amsterdam Amstel en Den Bosch 
(ongeveer).
 

Kennispark

Enschede
Kennispark

De aantallen zijn gebaseerd op de 
totale reizgersaantallen van van 2020, 
vermenigvuldigd met productie/attractie 
verhoudingen van 2014. Cijfers recenter 
dan 2014 hebben wij niet tot onze 
beschikking, maar deze aandelen lijken 
niet erg snel te wijzigen. 

De aantallen zijn gebaseerd 
op het reizigers dashboard 
van de NS 2019 (https://
dashboards.nsjaarverslag.
nl/reizigersgedrag/). Van 
niet alle stations zijn alle 
gegevens bekend.

Haarlem (bus)
‘Nieuw-Zuid’
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AMSTERDAM AMSTEL MAASTRICHT NIJMEGEN HEYENDAAL CULEMBORG

HUIDIG DEELFIETS AANBOD 
CASE-STUDIE KNOOPPUNTEN

Het sterkste bewijs voor de potentie (of vraag) 
naar de deelfiets wordt geleverd door de OV-
fiets. De groei ervan is enorm (zie onderstaande 
grafiek). Hoewel in de toekomst ook meer 
ruimte gezocht wordt voor diversiteit in 
aanbieders, is de OV-fiets momenteel wel 
het bekendste en meest gebruikte deelfiets-
systeem van Nederland. 

Op diverse van de 7 verdiepingsstudie 
stations zijn dagelijks tekorten (zie onderste 4 
grafieken). De vraag naar OV-fietsen wordt op 
dit moment niet bijgebeend. En dat terwijl OV-

fiets abonnementsvormen momenteel nog niet 
bestaan. Dagelijks, of zelfs ‘enkele dagen per 
week’ gebruik is eigenlijk niet betaalbaar (tenzij 
de baas betaalt).

De prognoses voor de behoefte tot 2040 zijn 
‘terughoudend’ te noemen. Van Minderhout 
ziet zelf ook dat de potentie veel groter kan 
zijn, zeker wanneer ‘toegankelijkheid’ ervan 
verbeterd wordt.
Het zou voor de potentiebepaling van OV-
fiets zinvol zijn de NS hierover te bevragen. 
NS is bekend met de motieven van de 

huidige gebruikers, kent de knelpunten m.b.t. 
opschaling en heeft bijvoorbeeld ervaringen 
opgedaan met OV-fiets@Home.
Voor reizigers die meerdere dagen per week 
van een deelfiets gebruik willen maken in plaats 
van een tweede fiets, zouden andere deelfiets 
aanbieders ook uitkomst kunnen bieden. 
Swapfiets biedt bijvoorbeeld voor 15 euro 
per maand een ‘huurfiets’ aan, wat een goed 
alternatief is voor het bezitten van een tweede 
fiets. Echter; qua stallinggebruik is dit concept 
gelijk aan het bezitten van een eigen tweede 
fiets.

Deelfietsen zullen concurrerend moeten zijn 
met dergelijke aanbieders en prijzen.

Over de 7 verk\diepingsstudie stations:

• Enschede Kennispark, 1760 reizigers aan 
activiteitenzijde maar niet één OV-fiets. 
Culemborg heeft 3225 reizigers (twee keer 
zo veel) en 64 OV fietsen, en dat is zelfs te 
weinig. 

• Maastricht en Schiedam evenveel reizigers 
activiteitenzijde, maar Maastricht heeft 10 
keer zo veel OV-fietsen. Maastricht heeft 

Kennispark

ook nog 30 ‘nextbike’ deelfietsen staan. 
In Maastricht worden OV-fietsen in het 
weekend sterker benut dan doordeweeks. 

• Culemborg en Schothorst hebben evenveel 
attractie reizigers, waarvan in Schothorst 
een groter deel de fiets heeft als natransport 
(28% vs.25%) maar Culemborg heeft 64 OV-
fietsen en Amersfoort 8. En, in Culemborg 
worden ze volledig gebruikt. De ambitie 
voor Amersfoort is om op te schalen naar 19 
OV-fietsen. Is dat niet veel te weinig?

(geen OV-fietsen)
0                              0

(geen OV-fietsen)
0                           0                          0

Het verloop van gebruik van OV-fietsen op diverse stations tussen 3 en 22 september 2019. y-as = aantal beschikbare OV-fietsen. bron: www.ovfietsbeschikbaar.nl

Haarlem (bus)
‘Nieuw-Zuid’

Druten
busstation

18



• Betrouwbaarheid; wie zijn ‘woningfiets’ inlevert 
voor gebruik door een ander, loopt een risico dat er geen 
fiets beschikbaar is voor de terugweg. Onderzoek laat 
zien dat daarbij wel een positieve spiraal geldt: hoe meer 
mensen het gebruiken, hoe kleiner die kans wordt. 

• Meerwaarde; De vraag is hoeveel meerwaarde het 
mensen biedt ten opzichte van je eigen vertrouwde 
stationsfiets. 

• De ruimte; plek bij OV nog niet zo evident als OV-fiets

• Bekendheid; onbekendheid zorgt voor een drempel

• Laagdrempeligheid; diverse aanbieders via één app, 
één systeem met één account kan drempel wel verlagen.

• Eenduidigheid; diversiteit aan commerciële aanbiers 
kan leiden tot een verrommeld, onoverzichtelijk aanbod. 
Zie bijvoorbeeld Rotterdam Zuidplein.

• stallingscapaciteit; nu nog niet anders dan tweede 
fiets; mogelijkheden tot compacter stallen van dezelfde 
fietsen? 

• samenwerkingen; kunnen OV-partijen ook samen-
werken met dergelijk leen-fiets partijen om er voordelen 
voor het OV uit te halen?

Opschaling
De potentie van de deelfiets wordt momenteel vooral 
zichtbaar door de groei van de OV-fiets. Dat dit concept nog 
veel kan groeien is evident. De vraag is niet alleen hoe groot 
de potentiële groei is, maar ook welke rol andere aanbieders 
hierin gaan krijgen. Commerciëlere aanbieders kunnen soms 
sneller opschalen. Echter is de nationale herkenbaarheid en 
bekendheid van de OV-fiets ook een kracht die opschaling 
mogelijk maakt. 

mee-ontwerpen met stationsomgeving
Een onmiskenbare succesfactor van de OV-fiets is het feit 
dat ze onderdeel zijn van de directe stationsomgeving; 
vaak gekoppeld aan de fietsenstalling, meestal aangegeven 
vanuit de stationshal. Echter, dit is niet op elke OV-knoop 
even sterk gedaan en andere aanbieders hebben vaak niet 
eenzelfde positie. 

diversiteit van behoefte
Diverse reizigers gebruiken deelfietsen om zeer 
uiteenlopende redenen. Als dagelijks vervoersmiddel, 
eenmalig vervoersmiddel, zakelijk, sociaal of recreatief. 
Bijvoorbeeld in Maastricht is het OV-fiets gebruik in het 
weekend hoger dan doordeweeks. Het is interessant om 
fietsen ook uit te rusten naar dit gebruik, bijvoorbeeld door 
geïntegreerde kaarten/navigatie op de fietsen, of fietsen met 
versnellingen, speciaal voor langere ritten (groen-recreatie). 
Andere aanbieders dan de OV-fiets kunnen ook juist inspelen 
op de diversiteit in behoeftes die er zijn.

regionale en landelijke consistentie; niet 
alleen rond OV-deelfietsen
Diversiteit in aanbieders kan positieve effecten hebben, 
maar te veel verschil in systemen maakt het gebruik 
ook ingewikkeld. De deelfiets-aanbieders die rond 
OV-knopen worden aangeboden, zouden het liefst in 
de hele stad of regio moeten werken. Ook buiten OV-
knopen, bij ziekenhuizen, kantoorgebieden of andere 
grote bestemmingen zouden de deelfiets mogelijkheden 
consistent moeten zijn met die van het OV.

in periferie sterker stimuleren
In meer landelijke gebieden ontstaan deelconcepten 
minder snel vanuit commerciële interesse. De impact ervan 
kan echter wel groot zijn, zie opgave 9. 

Wisselfiets
Het wisselfiets concept houdt in dat de fiets aan de 
woningzijde geparkeerd wordt (waarna men de trein 
pakt), vervolgens gebruikt wordt door iemand anders aan 
de activiteitenzijde (om bijvoorbeeld mee naar werk te 
fietsen). Dit kan in theorie met een persoonlijke fiets (hoewel 
ingewikkelder), maar wordt momenteel met een deelfiets-
aanbieder getest. Dit gebeurt momenteel (als pilot) op 
bijvoorbeeld Amsterdam-Zuid. 

OV-fiets
De OV-fiets is Nederlands bekendste en veruit grootste 
deelfiets concept. Ze staan niet alleen op treinstations, 
maar soms ook bij bushaltes. Sinds enkele jaren is er geen 
abonnement meer nodig voor de OV-fiets. Sindsdien is 
het gebruik sterk toegenomen. Er lopen momenteel pilots 
om de OV-fiets sleutelloos te maken, de OV-chipkaart 
functioneert als sleutel. Dit voorkomt dat reizigers hem 
bij inleveren (uit gewoonte) op slot zetten, en maakt het 
gebruik nog laagdrempeliger. 

Overige (semi-)deelfiets concepten 
Er bestaan nog andere concepten van ‘deelfietsen’. Een 
bekende in Nederland is de ‘Swapfiets’. Deze is eerder te 
zien als persoonlijke leenfiets, die wel snel gewisseld kan 
worden bij schade of een lekke band. De Swapfiets kost 
per maand ongeveer 15 euro, er komen ook steeds meer 
abonnementen voor bijvoorbeeld zakelijk gebruik. Daarmee 
concurreert het ook steeds sterker met OV-deelfiets 
concepten; het is een goed alternatief voor de (tweede) 
fiets aan de activeitenzijde. Bij dagelijks gebruik is het op 
jaarbasis al snel véél goedkoper dan de OV-fiets. Echter, 
vanuit stallingsperspectief is de Swapfiets niet anders dan 
een tweede fiets. 

Commerciele deelfiets aanbieders
Vele deelfiets concepten verschijnen de afgelopen jaren op 
de markt. Enkele bekende namen zijn GreenWheels, OBike, 
BimBimBikes, Cykl, NextBike en DonkeyRepublic. Deze 
concepten zijn niet perse gebonden aan het OV, maar zijn 
vaak wel sterk geconcentreerd rond OV-knooppunten. Ook 
Uber rolt momenteel deelfiets concepten uit. De groei aan 
concepten is moeilijk bij te benen.

• beschikbaarheid; op (te) veel stations is beschikbaarheid 
niet gegarandeerd

• landelijk aanbod; nog niet op alle Nederlandse stations ver-
krijgbaar, nog niet vanzelfsprekend onderdeel van een station.

• abonnementen; dagelijks gebruiken is (te) duur.

• retourneren bij ander punt; kost 10 euro. Systeem ma-
ken van belonen bij terugbrengen in een wenselijke richting. 

• OV-fiets als wisselfiets; indien OV-fiets mee naar huis 
mag wordt het eigenlijk al een wisselfiets.

DEELFIETSEN; OVERZICHT 
VAN DE KANSEN EN 
UITDAGINGEN

ALGEMENE
UITDAGINGEN

UITDAGINGEN ONDERZOEK, PILOTS en 
ONTWIKKELINGEN

Commerci
eel?

Opsch
aalbaar?

Perso
onsg

ebonden 

(fi
ets)

?
OV-gebonden?

dagelijk
s g

ebruik?

im
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sta
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gen?

TYPEN DEELFIETS CONCEPTEN
* andere categoriseringen zijn ook mogelijk; 
zie bijvoorbeeld ‘van der Nat (2018)’

https://smartcyclingfutures.nl
Living lab in Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle naar de 
zin en onzin van deelfietsen

https://fietsberaad.nl/Kennisbank/OpenBike,-op-weg-naar-een-
account-voor-alle-deelfi

https://openbike.nl/about.html

https://www.nu.nl/amsterdam/6054668/ruim-1600-leenfietsen-
om-scholieren-uit-openbaar-vervoer-te-houden.html

https://vervoerregio.nl/artikel/20191007-wisselfiets-oplos-
sing-voor-overvolle-stallingen-meer

https://www.parool.nl/nieuws/proef-met-wisselfietsen-op-stati-
on-zuid~be0471b5/

Goeverden, K et al 2018, TU Delft. ;“Potential of peer to peer bike 
sharing for relieving bike parking capacity shortage at train stations: 
an explorative analysis for the Netherlands”

https://www.treinreiziger.nl/einde-groei-ov-fiets-nog-niet-
in-zicht/

https://www.ad.nl/den-haag/alleen-bij-treinstations-is-de-
ov-fiets-een-succes~a710d5a31/

(1) waarschijnlijk wel het meest kansrijk.
(2) zal uit pilots moeten blijken
(3) in potentie groter dan andere deelfiets concepten

(1) NS is zelfstandig, maar overheid heeft alle aandelen. Niet 
volledig commercieel dus.
(2) is mogelijk, maar duur.
(3) indien het een tweede fiets vervangt is er een impact, 
compacter stallen mogelijk. 

(1) Sterk afhankelijk van ruimte die geboden wordt en 
eigenschappen van deelfiets (prijs etc)
(2) OV-knopen zullen belangrijke punten zijn
(3) indien het een tweede fiets vervangt is er een impact, 
compacter stallen mogelijk. 

(1) bijvoorbeeld Swap-fiets laat een enorme ontwikkel 
snelheid zien
(2) in geval van Swap-fiets; ja; maar je fiets ruil je ook zo 
weer in. 
(3) door toename van zakelijk gebruik wordt ook de 
combinatie met OV steeds prominenter.

(1)

(1) (2)

(1)

(1) (1)

(2) (3)

(3)

(3)

(2) (3)

nee niet zo
zeer

waarschijnlijk bij 
uitstek!

Deelfietsen algemeen:
J.D. van der Nat (2018) TU Delft. “Bicycle sharing for 
better use of bicycle parking capacity at railway stati-
ons” 
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TWEEDE FIETSEN? Een mogelijke oplossingsrichting is het bieden van specifiek voor tweede fietsen bedoelde, 
parkeerplekken op grotere loopafstand van de perrons (tegen een relatief gunstig tarief 
voor lang parkeren). Hierdoor komt dicht bij de perrons stallingsruimte vrij voor meerdere 
woningzijdefietsen, die vaker kunnen rouleren. 

De redenering hierachter is dat een gebruiker van een tweede fiets de langere afstand tot de 
perrons minder vaak hoeft af te leggen dan een gebruiker van een woningzijdefiets. Tweede 
fietsen worden immers minder frequent gebruikt dan woningzijdefietsen. 

(waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 2018)

De ‘tweede fiets’ zorgt in zekere mate voor 
stallingsproblemen (de mate waarin, en hoe 
dit per station verschilt, verdient nog meer 
onderzoek). Maar; die tweede fiets zorgt er ook 
voor dat mensen kiezen voor de fiets+OV. Is het 
beleidsmatig ontmoedigen van tweede fietsen 
(meer betaald parkeren bij >24 uur stallen, 
strengere fiets-verwijder beleid, etc.) positief?  

Dat hangt er wederom vanaf; gaat de reiziger 
daardoor helemaal met de auto reizen? Pakt 
hij in plaats van de tweede fiets, de bus of gaat 
hij lopen? En zorgt het BTM-gebruik dan voor  
minder maatrschappelijke kosten, overlast, of 
ruimte-inname? De antwoorden kunnen sterk 
verschillen per stad/OV-knoop. 

Voor bepaalde reizigers is de tweede fiets niet 
vervangbaar, ook niet door een deelfiets. Als 
de stallingscapaciteit echt zijn grenzen bereikt, 
is het ontmoedigen van tweede fietsen (na 
het bieden van een goed aanbod deelfietsen!) 
waarschijnlijk de enige optie. 

Maar wat ook niet te ontkennen is: in 
de meeste Nederlandse stadcentra/
stationsomgevingen krijgt de auto nog altijd 
heel veel ruimte. Zowel in de wegen zelf als in 
de parkeervoorzieningen. 

Pal naast station station Den Bosch ligt een 
gigantische P+R voor 800 auto’s. Omwonenden 
zijn er ook niet blij mee (ivm sociale 
onveiligheid als gevolg van leegstand). Ook de 
overzijde is één lange auto-parkeerplaats (bij 
elkaar circa 25.000 m2). Tegelijkertijd puilen 
de (onbewaakte, gratis) fietsenstallingen 
aan de west-kant van het spoor uit van de 
(tweede?)fietsen. Die onbewaakte, gratis 
fietsenstallingen nemen nog 1000 m2 in beslag, 

en bergen ruim 1000 fietsen. 
‘gebrek aan ruimte’ voor tweede fietsen, 
zien wij als een zeer relatief probleem. En dit 
‘probleem’ herkennen wij niet alleen bij Den 
Bosch.

Zou een deel van de P+R in Den Bosch, niet 
een functie kunnen krijgen als fietsenstalling 
voor ‘lang’ parkeerders? Circa een halve week 
tot 3 weken (ivm een vakantie bijvoorbeeld). 
Als tweede fietsen daar vaker staan, kan op het 
station ruimte vrij komen voor fietsen die meer 
bewegen. 

Of, en hoe dit precies moet werken, staat zeker 
ter discussie. Maar, als onderzoekers raden we 
aan om in elk geval ruimte te bieden voor een 
aantal pilots. 
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STATIONSOMGEVING
AANSLUITINGEN OP STALLINGEN

De derde en vierde opgave die we uiteenzetten 
combineert de fiets-aspecten die in de 7 
verdiepingsstudies het vaakst benoemd 
werden. Dit zijn fiets+OV aspecten die 
zich op en rond de stations, en in de direct 
naastgelegen omgeving afspelen.  

In voorgaande opgaves werd de benodigde 
uitbreiding van stallingen benoemd. Vele 
stations uit de verdiepingsstudies zoeken 
daarbij naar nieuwe locaties om stallingen te 
ontwikkelen. Het uitbreiden van bestaande 
stallingen is in bijvoorbeeld Franeker en 
Culemborg een optie.

Diverse andere fiets+OV opgaves sluiten hierop 
aan. Sluit de stalling wel logisch en snel aan 
op de regionale fietsstromen richting de OV-
knoop? Kan een nieuwe toegang naar een 
stalling ook betekenis hebben als interwijkse 
verbinding? Zijn fietsstromen wel in balans met 
stromen en routes van voetgangers, bus- en 
autoverkeer?

De manier waarop deze opgaves spelen rond 
een OV-knooppunt, is zeer plek specifiek en 
hangt bovendien sterk af van de schaal van 
een OV-knoop. Toch zien we opvallend veel 
overeenkomsten in de uitdagingen tussen 
grote en kleine OV-knooppunten, ondanks dat 
de schaal zeer verschillend is.  
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3. Sluit fietsroutes en typen stallingen aan bij de 
behoefte en richting van de ‘OV+fietser’.

Dat voorkomt overstroming van stallingen en mensen in (een kant van) het 
stationsgebied, en voorziet in een belangrijke voorkeur van de fietser.

De onderzoeker heeft echter waargenomen dat het maar zelden voorkomt, dat mensen 
eerst om het station heenrijden om hun fiets te stallen. Het lijkt erop dat veel mensen 
slechts een keuze maken tussen fietsenstallingen die goed op de route liggen, wanneer zij 
moeten kiezen in welke stalling zij hun fiets parkeren (onderzoek fietparkeren Zwolle, 2014). 

In Leiden en Zwolle is uitgebreid onderzoek 
gedaan naar stallingsgedrag. Verschillende 
mensen hebben hele verschillende voorkeuren 
m.b.t. fietsparken, hun beweegredenen naar 
een bepaalde stalling verschillen sterk (zie 
tabel, Leiden). Er springt niet  één duidelijke 
eigenschap uit, als belangrijkste eigenschap van 
een goede fietsenstalling. Ongeveer net zoveel 
respondenten noemen de eigenschappen 
‘gratis’, ‘dichtbij het perron’ en ‘voldoende plek’ 
als belangrijkste eigenschap van een goede 
fietsenstalling.

Het verschil in afstand, en wetenschap dat er 
plek is, geld, doen er bijna evenveel toe. Maar 
richting ook, wel of niet bewaakt, overdekt, en 
gewoonte doen ertoe. 

Je kunt dus met verschillende typen parkeren, 
oplossingen bieden voor stallingsproblemen. 
Bijvoorbeeld door het bieden van een ruimere 
stalling verder van station, niet iedereen vindt 
een stukje lopen erg als je daar de rust en 
voorspelbaarheid van fietsparkeren voor terug 
krijgt. 

Door het bieden van 
stallingen met verschillende 
eigenschappen, kun je ook 
richting geven aan drukte, 
en hoe mensen zich rond de 
stationsomgeving bewegen. 

De uitdaging is wel om geen 
versplinterd, onoverzichtelijk aanbod van 
parkeergelegenheid te creëren zoals bij Leiden. 
Maar, bij verschillende ingangen kunnen wel 
verschillende typen stallingen geboden worden 
als het helder samenhangt met de verschillende 
kanten van het station. Dit is sowieso een 
toekomstige uitdaging; verschillende stallingen 
zouden vaker noodzakelijk kunnen worden 
omdat je fiets terugvinden in een stalling van 
15.000(?) fietsen ondoenlijk wordt (of zijn hier 
creatieve oplossingen op te bedenken?). 

Onderzoek in Zwolle laat daarbij ook een zeer 
belangrijk principe zien: 

We parkeren het liefst aan de 
kant waar we toch al vandaan 
kwamen. 

Onder de case-studie stations/OV-knopen zijn 
er verschillende aan te wijzen waar de logica 
van de (huidige danwel toekomstig beoogde) 
locatie van stallingen betwist kan worden. Het 
geldt voor Amsersfoort Schothorst, Culemborg,  
Den Bosch, Maastricht en Leiden. Het kan 
toevallig zijn dat dit bij deze verdiepingstudie-
stations juist speelt, maar we achten het 
waarschijnlijker dat het op veel Nederlandse 
Ov-knopen een uitdaging is.

(onderzoek-naar-stalgedrag-gebruikers-fietsenstallingen-nabij-station-leiden 2011)
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ORS Lek en Linge

ORS Lek en Linge

ORS Lek en Linge

fietsroute; bestaand

fietsroute; te verbeteren

fietsroute; toevoegen

tunnel; bestaand

tunnel; voorgesteld

perrons

fietsenstallingen; 
bestaand

fietsenstallingen; 
voorgesteld

250m straal

tunnel

250m

AMERSFOORT 
SCHOTHORST

CULEMBORG

Indien het fietsenstallen niet logisch aansluit bij de richting van 
de fietser, kan dit niet alleen zorgen voor omrijtijd voor fietsers, 
het heeft ook impact op de verspreiding van druk(te) op het 
station. Amersfoort Schothorst (categorie 3; belangrijk maar 
ondergeschikt aan hoofdstation) en Culemborg (categorie 5; transfer 
veiligheidsproblemen) zijn hier twee voorbeelden van. In de BIJLAGE 
vanaf PAGINA 66 zijn deze voorbeelden uitgebreider uiteengezet. Ook 
bij station Den Bosch en Maastricht spelen vergelijkbare uitdagingen; 
zie opgave 4.

Hoewel inwoners van Culemborg zich qua woonlocatie redelijk 
spreiden over de beide spoorzijden van het station, komen fietsers 
vooral aan op de oostzijde. Dit wordt mede veroorzaakt door een 
gevaarlijke oversteek aan de noordwest zijde. Door vóór de oversteek 
de Tunnelweg te nemen, mijden ze deze oversteek. Na het stallen (in 
de overvolle stallingen aan de oost zijde), moeten ze wéér onder de 
sporen door, via het stationstunneltje, dat te krap is. Reizigers komen 
zo via één punt het perron binnen, waar de drukte zich concentreert.
We zien een waardevolle verbetering in het toevoegen van een 
interwijkse verbinding ten zuiden van het station; daar vormt het 
spoor een barriere van 1,3 kilometer. Dit bevordert de toegang van de 
perrons via de zuidzijde en vermindert gebruik van zowel de Tunnelweg 
als de stationstunnel. Extra fietsenstallingen hier verzorgen een betere 
stationsaansluiting vanuit de meer zuidelijke zijden van Culemborg.

De fietsenstallingen van Amersfoort Schothorst liggen aan de zuidoost 
zijde, terwijl de woningzijde van de reizigers juist de noordwest zijde 
is. Er ligt (mede hierdoor) veel druk op de fiets-en voetgangerstunnel 
onder de sporen door, die tevens de toegang naar de middelste 
perrons is. De stallingen moeten groeien van 1600 naar 2700. Een 
parkeer hub-gebouw aan de zuidoost zijde wordt als voornaamste 
optie gezien. Zo kan het plein vrij gemaakt worden als mooie 
ontvangstruimte en entree naar de nieuwe stedelijke ontwikkelzone 
‘de Hoef’ (op loopafstand <500 meter).
Wij zien juist ook de noordwest zijde als kansrijke kant. Hier zit al een 
dubbel niveau in het maaiveld; de kiss+ride ligt op een platform circa 3 
meter hoger dan het maaiveld/tunnel. Door dit hoogteverschil door te 
trekken kan een ruime tweelaags fietsenstalling (deels bewaakt deels 
onbewaakt) vormgegeven worden aan de woningzijde van het station 
(waar fietsers vandaan komen).
In de zuidoostzijde ontstaat dan ruimte voor het gewenste 
ontvangstplein waar voetgangers geen hinder ondervinden van 
kruisend fietsverkeer. De tunnel/perron-entree wordt op deze wijze 
ook zo veel mogelijk ontzien. 

losliggend fietspad
voetgangersgebied
autoweg
parkeerplaatsen
gebouw
sporen
perrons

bewaakte stalling

onbewaakte stalling

ondergrondse stalling

1200 fietsenstallingen, 
voor 32% bezet

2 laags onbewaakte 
fietsenstalling met kap

1200 (32%)

2L-Onb-kap
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LEIDEN CENTRAAL

Wat fietsen(stallings) problematiek betreft 
is Leiden Centaal een bekend voorbeeld. Er 
is sprake van een verspreid, of beter gezegd 
versplinterd stallingsaanbod. Aan de zuidzijde 
bevinden zich grote onbewaakte stallingen, aan 
de noordzijde zijn twee bewaakte ondegrondse 
stallingen te vinden. Het in banen leiden van grote 
hoeveelheden fietsers, zowel richting de stallingen 
als interwijks, zorgt voor problemen. De fietsroutes 
zijn onveilig verstrengeld met busroutes en 
autowegen. De plaatsing van stallingen zorgt voor 
conflicten tussen voetgangers en fietsers. 

Voor een meer exact zicht op de huidige 
vormgeving van het stationsgebied wijzen we u op 
BIJLAGE PAGINA 77 tm 80; maar de potentie van 
Leiden Centraal ligt in onze optiek in de manier 
waarop het stationsgebied Rotterdam Centraal 
is vormgegeven. Het stationsgebied vraagt om 
een duidelijke hyrarchie: (1) een aaneengesloten 
voetgangerszone direct om  in het station (geel) 
met daaromheen (2) een ring van duidelijk 
herkenbare fietspaden waar de stallingen direct 
aan gekoppeld zijn. De bus en de auto kruisen zo 
nooit de fietser of voetganger. Bij het betreden 
van deze stationsring liggen onmiskenbaar 
grote zebrapaden waar de voetganger en fietser 
voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer. 
Met een dergelijk heldere infrastructuur kan een 
verspreid aanbod van stallingen rond het station 
veel beter functioneren. Zeker omdat Leiden 
Centraal wel een hele duidelijk stationsentree 
heeft, die vanuit de stallingen/ring wel helder is. 

Leiden Centaal Leiden Centaal Rotterdam Centaal 
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FIETSROUTES NAAR STATION
‘S HERTOGENBOSCH

DATA FIETSTELWEEK 2016

aantal passages fiets
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Om stallingen logisch aan te laten sluiten op 
de richting van de fietser is het dus cruciaal om 
inzicht te hebben in de beweging van de fietser 
van en naar OV-knopen. 

Diverse bronnen kunnen hier een indicatief 
inzicht in geven; maar een complete dataset 
van alle fietsbewegingen van en naar stations is 
vooralsnog niet voorhanden. 
 
Met data van de fietstelweek (2016) kan 
bijvoorbeeld wel een indicatie gegeven worden 
van de manier waarop fietsers zich richting 
het stationsgebied bewegen. Dit toont wel het 
gedrag van een selecte groep; voorzichtigheid 
in het trekken van harde conclusies is daarom 
verstandig. Maar een eerste zicht op gebruik 
werpt vaak goede vragen op. Kijken naar 
fietsbewegegingen inspireert tot nadenken 
over logische routes. 

Den Bosch is een goed voorbeeld. De 
fietsbewegingen komen als een soort 
ster op het station af. De richtingen 
waaruit mensen komen, zijn best wel 
gelijk, noord, zuid, oost, west. 

Veel fietsers bewegen zich naar de 
oostzijde, onder het spoor door, 
terwijl ze van de westzijde komen 
(of daarheen gingen). 

Terwijl die oostzijde, de centrumzijde,  
juist al de drukke kant van de stad is 
met veel andere vervoersbewegingen 
van auto’s  en voetgangers. Die zou qua
drukte eerder wat ontzien kunnen worden. 
En voor die fietsers zelf, uit het oosten van 
het spoor, liggen de stallingen niet in het 
verlengde van hun richting en dus voorkeur.

Maar ook fietsers die vanuit het zuiden of 
noorden komen, zouden al eerder het station 
kunnen betreden, ze hoeven in principe niet 
helemaal naar/via het midden van het station/
perron, om zich vervolgens weer over de lengte 
van de perrons te verspreiden. 

Er zou bij kenners van station Den Bosch 
geverifieerd kunnen worden of dit inderdaad 
een herkenbaar gebruikspatroon en ‘probleem’ 
is. 

FIETSBEWEGING NAAR
STATIONS
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4. Ontwerp fietsroutes en fietsparkeren mee als 
(mede-)investering in een gebied, niet alleen als 
investering in ‘vervoer’. 

ontwikkel en ontwerp vastgoed, stationstoegangen, interwijkverbindingen, 
en parkeervoorzieningen gezamenlijk, als een geheel. Dan komt er meer 
‘van de grond’. Juist boven het maaiveld liggen kansen om goedkoper, in 
betere aansluiting op het perron, en in samenhangend ontwerp met andere 
stedenbouwkundige projecten te ontwikkelen. Laat het stationsniveau (tov) 
maaiveld en stijgpunten bepalend zijn voor fietsparkeren en fietsroutes. 

Wouter van Minderhout.  Programmamanager Fietsparkeren bij Stations 
bij ProRail; o.a. verantwoordelijk voor monitoring & prognotisering van de 
vraag naar fietsenstallingen vanuit ProRail. 

Wat mij opvalt is dat er tegenwoordig veel gekozen wordt voor 
parkeerkelders. Maar dat is ook de meest kostbare optie

Ik ben het niet met je eens dat we fietsparkeren zo makkelijk 
onder de grond doen, we beginnen altijd met zoeken naar ruimte 
bovengronds, onbewaakt. Vervolgens; kan er een etagerek 
gebruikt worden met twee fietsen boven elkaar? De volgende stap 
is; als we een fietsflat bouwen, lukt het dan? Lukt het anders op 
het dak van een gebouw? En ja, vaak kom je uiteindelijk wel bij 
een kelder terecht in dichtbebouwd gebied waar gecombineerd 
ruimtegebruik wel bijna moet. Maar nu wordt vaak vrij direct de 
wens uitgesproken ‘we willen een fietsenkelder’. Maar zo makkelijk 
doen we dat niet. Je wil het maatschappelijk gezien met zo laag 
mogelijke kosten oplossen, en dat is in principe met klemmen, 
bovengronds. Maar ik ga daar natuurlijk nooit alleen over. Er 
spelen vaak heel veel belangen (stedenbouwkundig, handhavings-
technisch) die maken dat we vaak uiteindelijk toch op een kelder 
uitkomen. 

Vaak zijn er ook kansen om de fietsenstallingen mee te nemen in de 
gebiedsontwikkelingen en gebouwen die we toch al willen neerzetten

Dat zijn zeker mooie kansen, en dat zie je nu op verschillende plekken 
in het land ontstaan. Dat er fietsenstallingen of kelders in combinatie 
met hoogbouw worden ontwikkeld. De plint van een gebouw heeft 
dan wel vaak wel te veel commerciële waarde om fietsen te parkeren. 
In Leiden, Amsterdam Sloterdijk, Rotterdam en meer plekken wordt 
dit zo gedaan en er zijn steeds meer gemeenten die aan ontwikkelaars 
meegeven dat als ze willen ontwikkelen, ze wel een bepaalde 
hoeveelheid (ook publieke) fietsenstallingen erin moeten organiseren. 
Dat is voor iedereen goedkoper, je deelt veel kosten zoals bijvoorbeeld 
de fundering. Maar, je zit ook met meer verschillende partijen en dat 
kan het ook organisatorisch lastiger maken.      

https://www.bd.nl/stadsgezicht-den-bosch/d66-ook-fietsenstalling-aan-rechtbankzijde-van-station-den-bosch-moet-ondergronds~ac18a056/

Den Bosch kan als een interessant voorbeeld 
gegeven worden om de gedachten van 
deze opgave te illustreren. Er gelden hier 
veel korte en lange termijn problemen en 
uitdagingen in de stationsomgeving die voor 
veel steden herkenbaar zijn. Bij Den Bosch 
zijn nog geen concrete plannen bekend over 
de toekomstige ontwikkeling van het station, 
maar de noodzaak tot een schaalsprong wordt 
wel gezien (onzekerheden ivm Corona-crisis 
daargelaten).
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‘ S HERTOGENBOSCH
DE OPGAVE IN 
VOGELVLUCHT
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kelder (bewaakt/bemenst: 

4540 P(83% bezetting)

buiten/onbewaakt

850 P(98%-116% bezetting)

Bij ‘s Hertogenbosch geldt een 
stallingsprobleem dat voor veel grotere stations 
in Nederland geldt. In de (nieuwe) bewaakte 
‘24-uurs gratis’ stalling is nog capaciteit, terwijl 
in de onbewaakte, gratis stallingen aan de niet-
centrum zijde een tekort is aan stallingen.  

‘S HERTOGENBOSCH
STALLINGSPROBLEEM
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• Spoorzone een meer levendig gebied 
• de omgevingskwaliteit van het knooppunt verbeteren
• druk(te) op passerrelle verlichten
• aanrijroutes verbeteren

• barrière (door het spoor) tussen oost-west DB verminderen
• groei van stad vormgeven; gebrek aan ruimte 

• westkant van achterkant naar ‘tweede gezicht’
• stijgpunten verbeteren
• parkeertekort oplossen

• frictie tussen voet (staat op 1!) fiets (2) en auto (3)
• visitekaartje voor de stad

Bovendien spelen tal van opgaves of ambities 
die in veel stedelijke stationsomgevingen 
spelen. De barrièrewerking van het spoor is 
groot, een kilometer is deze onkruisbaar. De 
niet-centrum zijde mist stedelijk aanzicht. 

In algemene zin moet de levendigheid en 
omgevingskwaliteit van het hele stationsgebied 
verhoogd worden, maar tegelijkertijd wordt de 
druk (voetgangersstromen) op de bestaande 
passerelle te groot. 

‘S HERTOGENBOSCH
OPGAVES 
GEBIEDSONTWIKKELING
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ONTWIKKELRICHTING (1):
NIEUWE FIETSBRUG ALS 
TOEGANG

We illustreren hier een aantal mogelijke 
ontwikkelrichtingen voor de stationsomgeving 
van Den Bosch. Deze komen niet uit de 
handelingsperspectieven maar zijn door  
TRACK-landscapes voorgesteld.

Een nieuwe interwijkse fietsverbinding; 
gecombineerd met een extra 
stationsentree en variatie in fietsparkeren.

• Een nieuwe fietsbrug over het spoor, 
tussen de huidige fietsverbindingen in 
(waar een kilometer tussen zit) 

• De vaak leegstaande P+R kan vervangen 
worden door vastgoed met tevens een 
nieuwe fietsparkeergarage, misschien 
juist wel voor tweede fietsen (met een 
laag tarief voor fietsen die lang staan).  

• Aan de niet-centrumkant kan een 
fietsparkeervoorziening geplaatst 
worden onder de opgang van de brug 
i.p.v. de parkeerplaatsen parrallel aan het 
spoor.

• De nieuwe fiets-voorziening aan niet-
centrum kant ligt wel 300 meter vanaf 
het station, dus die weg moet een groene 
promenade worden zodat je daar graag 
wilt lopen. Dan kan fietsparkeren op 
afstand van de stationsentree voor velen 
een prima optie zijn. 

• De brug kan in de toekomst een nieuwe 
toegang worden van het stationsgebied, 
wanneer de huidige passerrelle echt 
overbelast raakt. Voor fietsers uit het 
zuiden geldt dat ze dan veel eerder op 
het perron staan. 30



ONTWIKKELRICHTING (2): 
NIEUW STATIONSGEBOUW ALS 
STALLING

Een andere oplossingsrichting zou zijn 
om een nieuwe laag fietsenstallingen te 
creëen, bovengronds aan de oostzijde 
van het station. Dit is tevens een 
nieuw entreegebouw van het station, 
gecombineerd met voorzieningen op 
maaiveld.

• Dit nieuwe gebouw kan dwars onder 
de huidige passerrelle, die ook een knip 
voor doorgaand autoverkeer maakt. 
Dit gebouw is al een keer voorgesteld 
maar dan zonder verkeersknip, met een 
gebouw boven de weg. Een verkeersknip 
is echter noodzakelijk om voor 
kwalitatief hoogwaardige buitenruimte 
te zorgen, het plein sluit zo direct aan 
op het stationsgebouw. De doorgaande 
autoverkeersfunctie is 500 meter 
verderop ook al aanwezig in dezelfde 
richting, dit is direct langs het station niet 
noodzakelijk.

• Het fietspad kan aan de achterkant 
door het nieuwe gebouw lopen om zo 
conflicten met voetgangers te vermijden. 
Een fietsbare opgang in het gebouw 
naar eerste (en tweede) verdieping voor 
fietsers maakt de stallingen toegankelijk. 

• het dak kan als park vormgegeven, 
voordat je de daadwerkelijke passerelle 
in loopt. Een groene wachtruimte en 
visitekaartje deze kant van het station. 
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ONTWIKKELRICHTING (3):
ENTREE IN HUIDIGE 
ONDERDOORGANG

De bestaande onderdoorgang die direct 
naast het station ligt zou ook een nieuwe 
stationsentree kunnen worden, juist voor 
fietsers. In de verdiepingstudie wordt 
nagedacht over een nieuwe onderdoorgang 
ter hoogte van de huidige passerrelle. 
Waarom dan niet gebruik maken van een 
tunnel die er al ligt en waar je ook een 
kwaliteitslag te maken hebt?

• hele ruime onderdoorgangen kunnen 
ook mooi zijn; denk aan Driebergen-Zeist 
of Helmond (pagina 35). Kunnen we de 
huidige tunnel transformeren tot een 
nieuwe entree naar de perrons?

• Fietsparkeren kan verwerkt worden 
direct onder de perrons, toegankelijk via 
de huidige onderdoorgang.

• De achterkanten van de 
stationsgebouwen kunnen voorkanten 
worden, een nieuwe onderdoorgang 
onder een bestaand kantoorgebouw 
zorgt voor een verbinding met het 
huidige stationsplein.

?
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Maastricht kent in veel fiets-opzichten gelijkenissen 
met Den Bosch. Ook hier zijn de onbewaakte stallingen 
overvol aan de niet-centrum kant en is er juist capaciteit 
in de stallingen aan de centrumzijde. De omrijroute 
naar die centrum-stalling is voor fietsers die vanuit de 
niet-centrum kant komen hier nog groter dan in Den 
Bosch. 

MAASTRICHT Ook de barrière die het spoor vormt in de stad is hier 
nog groter (1,3 kilometer niet te kruisen). 
Er wordt in Maastricht een nieuwe interwijkse 
verbinding gedacht over de perrons, in combinatie met 
een aantal nieuwe gebouwen parrallel aan het spoor 
aan de niet-centrumzijde. 
Wij herkennen daarin een interessante kans, omdat er 
hiermee voor voetgangers twee overbruggingen in het 
stationsgebied ontstaan. Via de nieuwe gebouwen zou 
een doorgaand stationscircuit op hoogte (6-8 meter 
boven maaiveld) kunnen ontstaan. De fietsenstallingen 
kunnen hieraan gekoppeld worden, op de eerste of 
tweede verdieping. 

Een dergelijk verhoogd circuit, zowel parrallel als 
haaks op het spoor is ook in Utrecht ontwikkeld. Vanuit 
de stationshal (boven de sporen) is een parrallele 
aantakking langs ‘de knoop’ ontwikkeld, die direct 
aansluit op  de ‘Moreelse burg’. De nieuwe interwijkse 
verbinding. Het gebruik van de Moreelse brug bestaat 
grotendeels uit reizigers die vanuit de stationshal, via 
de parrallele verbinding komen lopen. De fietsenstalling 
‘ de knoop’ ligt direct onder de verhoogde platforms, en 
sluit hier direct op aan. 
Het circuit maakt de aangrezende gebouwen sterker 
onderdeel van de stationsomgeving. De Moreelse Brug 
kan in de toekomst een toegang tot de perrons worden, 
als dit vanuit de stationsomgeving wenselijk blijkt. Die 
potentie is er ook in Den Bosch en Maastricht. 

routes fietsroutes fiets

routes en pleinen routes en pleinen 
voetgangersvoetgangers
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De gelijkenissen in ontwikkelkansen ontstaan 
in dit opzicht sterk vanuit de overeenkomsten 
in hoogteligging van de perrons ten opzichte 
van het maaiveld.  Voor de positie van de fiets in 
de stationsontwikkelingen is dit zeer relevant. 
Het bepaalt of het logisch en mogelijk is om 
fietsroutes over of onder sporen te maken, en hoe 
fietsenstallingen het best gepositioneerd kunnen 
worden. 

sporen en maaiveld op gelijke hoogte
Bij zowel Utrecht, Den Bosch als Maastricht liggen de 
sporen/perrons gelijk aan het maaiveld. Daardoor zijn 
er passerellen over de sporen aanwezig. De gelijke 
hoogte geeft zowel de mogelijkheid om de hoogte 
(brug) als de diepte in te gaan (tunnel). Dergelijke 
overwegingen spelen ook bij bus-ov-knoop Haarlem, 
hoewel overbruggingen niet over de bovenleidingen 
moeten (à +6-8 meter).

sporen <+3m t.o.v. maaiveld
Wanneer hoogteverschillen in de orde grootte van 
‘één verdieping’ komt, is het veel beter mogelijk 
om station en omgeving (zowel functioneel als 
gevoelsmatig) als aaneengesloten ruimtes te 
ontwikkelen. 2 à 3 meter is een menselijke maat die 
mensen goed overzien, een trap van 10/15 tredes is 
zo genomen. 
Nijmegen Heyendaal is een uitzondering in de 
stations van de verdiepingsstudies. De perrons liggen 
verdiept, overbrugging is logisch. De hoogtes zijn aan 
beide zijden ook nog verschillend.  

sporen >+5m t.o.v. maaiveld
Bij een verschil in hoogte van circa 5 meter zijn 
onderdoorgangen van station en sporen evident. 
Er onstaan al snel twee afzonderlijke hoogtes, in 
Nederland vaak verbonden met flinke trappen. 
Het is mogelijk om de gehele stationstoegangen 
onder de sporen te plaatsen, direct aansluitend 
op maaiveldhoogte. Fietsroutes kunnen onder 
de sporen door zonder opgangshellingen, 
fietsenstallingen kunnen goed weggewerkt worden 
onder de sporen (uiteraard afhankelijk van locatie 
specifieke constructies etc.), zoals in Schiedam en 
Leiden (gedeeltelijk) is gedaan. 

FIETS-ONTWIKKELKANSEN 
OP BASIS VAN 
HOOGTELIGGING 
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Stationsontwikkeling en de manier waarop de fiets 
hierin geïntegreerd is, is een wiel dat niet volledig 
opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Er zijn in 
Nederland en buitenland vele referentiestations 
waar mooie oplossingen zijn vormgegeven. De 
hoogteliggingen zijn vaak bepalend.

sporen en maaiveld op gelijke hoogte
De huidige trend bij redelijk gelijke hoogtes van 
maaiveld en perrons lijkt wel de ‘de onderdoorgang’ 
te zijn. Helmond, Driebergen Zeist, Bilthoven en 
Apeldoorn zijn hier voorbeelden van. Het kunnen 
zeer geslaagde stationsomgevingen worden; 
Driebergen Zeist is een zeer mooi en prettig station. 
Maar, de verlaging is wel groots vormgegeven, er 
is in feite geen tunnel maar een verlaagd maaiveld 
gemaakt. Dan werkt het, er ontstaat een enorm 
gevoel van ruimte en voorzieningen (bv. stallingen) 
zijn logisch onder de perrons vormgegeven. De 
kosten zijn wel hoog.

sporen <+3m t.o.v. maaiveld
In Tilburg en Gouda zijn de stallingen parrallel aan de 
perrons geplaatst, in een gebouwd volume. Vanaf de 
eerste verdieping (ong. + 3) onstaat een mooi directe 
aansluiting van fietsenstallingen op de perrons. 
Station Delft is uniek, de interwijkse fietsverbinding 
loopt door de fietsenstallingen heen, enkele meters 
onder maaiveldhoogte. De sporen liggen onder de 
stallingen/interwijkse verbinding. Tussen maaiveld en 
sporen is het hoogteveschil dus wel aanzienlijker. 

sporen >+5m t.o.v. maaiveld
Met meer hoogteverschil ontstaan net andere 
potenties, maar ook hier zijn verschillende 
ontwikkelrichtingen mogelijk. In Hengelo is een 
ruime onbewaakte stalling de hoogte in gemaakt. 
Vanuit die hoogte kan ook directe aansluiting op de 
perrons gezocht worden. ‘fietsflats’ als deze kunnen 
heel lelijk zijn, maar met een gaaf ontwerp ook juist 
heel uniek en opvallend. 
Bij station Houten liggen de stallingen onder de 
perrons, de stalling is de entree van het station. 
Schiedam Centraal kent gedeeltelijk dezelfde 
principes, maar zijn de stallingen geen onderdeel van 
de stationstoegang. Een lelijke onderwereld ontstaat.

FIETS-ONTWIKKELKANSEN 
OP BASIS VAN 
HOOGTELIGGING 

TilburgDelftGouda

Helmond Bilthoven Driebergen Zeist

Hengelo Houten Schiedam C.
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5. Ontwerp vanuit de fietsbeweging en menselijke 
maat, start bij omgevings- en verblijfskwaliteit. 

Voorkom dat OV knooppunten ‘Verkeersmachines’ worden. 
Verblijfskwaliteit bij stalling, en overstap, op het maaiveld, aansluitend bij 
mooie, veelgebruikte fietsroutes zijn de eerste uitgangspunten.

Knooppunten zijn plekken waar lijnen of 
stromen (reizigers) overgaan in plekken 
en bestemmingen. Dit vormt een van de 
problemen aan de huidige omgeving van 
bijvoorbeeld de bus OV-knoop Haarlem, waar 
de gewone fietser- of voetganger-overstapt (en 
wacht) in een puur verkeerskundige omgeving. 
De omgeving kent geen levendigheid, 
voorzieningen, activiteit of groene kwaliteit. Dit 
wordt in het handelingsperspectief ook zeker 
(h)erkent. 

Echter, in de uitwerking van de toekomstige 
OV-knoop uit de verdiepingstudie van ‘ketens 
en knopen’, zijn het ook de verkeerskundige 
aspecten die bepalend lijken voor de meest 
gewenste locatie en vormgeving. Het is 
op zichzelf een knappe en noodzakelijke 
verkeerskundige uiteenzetting en afweging, 
die ook leidt tot een voorkeurslocatie vanuit dit 
oogpunt. 

Maar, het voelt nog niet als een knooppunt 
waarvan je denkt: wat een mooie plek voor de 
stad! Daar fiets ik graag heen, en wacht met 
plezier een kwartier als ik mijn bus mis. 

Op een plek als deze denken wij dat het zinvol 
is om de verkeerskundige overwegingen 
sterker in te bedden in de vraag: wat voor 
stad willen we hier maken? Er wordt in 
het handelingsperspectief ook gesteld dat 
er kansen zijn om de bredere stedelijke 
ontwikkelingen mee te nemen in de 
vormgeving van het busstation. 

En één van de eerste principes die voor zowel 
het knooppunt, de reiziger als de kwaliteit van 
de omgeving leidend zou moeten zijn, is de 
natuurlijke beweging van  de fietser.
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HAARLEM
BUS-KNOOPPUNT
data fietstelweek 2015-2017+- 10 km

fietsen

FIETSROUTES ROND BUS-KNOOPPUNT aantal passages fiets

Stoptrein 
station

IC station

+- 5 km

+- 3km

Met gegevens van de fietstelweek kan 
wederom een indicatief beeld gemaakt worden 
van het gebruik van fietsroutes (door een 
selecte groep fietsers). Als we kijken naar de 
beweging en veel gebruikte fietsroutes zie je 
dat de fietsstromen van nature samenkomen 
in de hoek boven de sportvelden. Dit is, in elk 
geval onder deelnemers aan de fietstelweek, 
een van de drukste kruisingen van fietsverkeer 
in Haarlem. 

Als je stelt dat de fiets het belangrijkste 
transport naar busstation moet vormen, dan is 
het waardevol om te kijken naar de beweging 
van de fietser. Dan nestelt de OV-knoop zich 
natuurlijk in de stroom van mensen. 

Toeval of niet; op basis van de andere 
verkeerskundige criteria komt de locatie voor 
de OV-knoop ook uit op de bovenste hoek van 
de sportvelden. Echter, een analyse als deze 
had deze uitkomst kunnen versterken. Het 
biedt een extra basis van menselijke maat en 
richting. 
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Maar diverse andere locaties en vormgevingen 
van het busstation worden ook nog overwogen. 
Er zijn daartoe verschillende modellen 
uitgewerkt in het handelingsperspectief van 
Haarlem ‘Nieuw-Zuid’. Dit planproces, waarin 
ook andere varianten worden onderzocht, 
is in volle gang. Maar, we nemen hier de 
suggesties van het handelingsperspectief als 
uitgangspunt.

Model C ligt eigenlijk te ver buiten (ver van 
de Spaarne) de natuurlijke kruising van 
fietsstromen. 
Model A stelt een fietsenstalling onder een 
gebouw voor aan de noordzijde van de 
Schipholweg, maar de fietsstromen zitten 
eigenlijk juist aan de zuidzijde. 
De modellen A+, A++ en A+++ stellen een 
bepaalde integratie tussen of boven de 
Schipholweg voor. 

Met bijvoorbeeld fietsenstallingen onder een 
gebouw, of op een dek of passerelle boven de 
Schipholweg. 

De mogelijkheden zijn dus divers uiteengelegd. 
Maar als we kijken naar de beleving van de 
fietser, zien we ook een meer ‘natuurlijke’ 
selectie. De fietser komt vooral vanuit de 
Spaarne. Prachtig groen, rustig fietsend langs 
het water. 

Vanuit die beleving zou hij moeten overstappen 
boven of tussen de verkeersdrukke 
Schipholweg, via platforms, trappen, paserelles 
of tussen of aan de drukke weg.

De grote vraag vanuit de fietser is; gaan het 
prettige plekken worden? Dat zal nog geen 
gemakkelijke opgave worden tussen of boven 
de Schipholweg.  

Daarom zien we optie B+ als logischer. Het 
busstation precies op de kruising van de grote 
fietstromen, gewoon op het maaiveld, afzijdig 
van de drukke weg, in een meer levendige 
sportomgeving. 

Hier is ook kans voor bredere 
stadsontwikkelingen die een levendige, groene, 
actieve omgeving kunnen maken. 
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Kortom, de optie uit de verdiepingsstudie, om 
het busstation te integreren bij de sportvelden, 
op het punt waar alle fietsers van nature al 
samen komen, is vanuit de beleving van de 
fietser de omgeving met de meeste potentie 
voor een prettige overstap. 

De geschikte locatie ligt in een gebied met 
ontzettend veel sportfaciliteiten. De OV-
knoop zal hoe dan ook geintegreerd moeten 
worden in een bestaande situatie. Er zijn in dit 
stadsdeel tevens wensen voor flinke stedelijke 
uitbreidingen/verdichting.

Daarbij is, net als bij treinstation Den Bosch, 
de beginvraag: kunnen de ambities voor het 
ontwikkelen van een OV-knoop, gecombineerd 
worden met stedelijke ontwikkeling/
uitbreiding, op zo’n manier dat het een 
meerwaarde voor de stad oplevert?

DE KNOOPPUNT-OMGEVING

39



UITGANGSPUNTEN 
Dat begint bij het belangrijkste kenmerk van 
het gebied; het is een sportpark.

• Maar, het sportpark is momenteel niet 
toegankelijk vanuit omliggende buurten. 
In de toekomst ligt het in de lijn van de 
verwachting, dat sportparken openbare 
stadsparken worden met een recreatieve 
en ecologische waarde voor de stad. Voor 
dit gebied geldt ook die ambitie vanuit de 
gemeente, enkele sportvelden worden in de 
toekomst mogelijk verwijderd door de krimp 
van specifieke verenigingen. 

• De Europaweg wordt in de toekomstige 
plannen al een groene stadsstraat. 

ONTWIKKELRICHTING
• Tussen de Europalaan en de fietsroute langs 

het Spaarne stellen we een aantal nieuwe 
openbare fiets/parkverbinding(en) voor. 
Het sportpark wordt een echt openbaar 
park voor de wijk. Dat wordt tegelijkertijd 
de entree naar het nieuwe OV-knooppunt. 
Rond de bus-stop zitten voorzieningen en 
fietsparkeren, woningen (+zonnepanelen op 
het dak.)

• Fietsparkeren gebeurt onder het sportveld. 
Je wachten op de bus vindt plaats in een 
parkachtige, levendige, sportieve, veilige 
omgeving. Terwijl je op de bus wacht, kijk je 
een potje voetbal.

Dus wederom; knooppunt ontwikkeling 
bedacht/ontworpen vanuit de meerwaarde 
voor een gebied, een investering in de stad. En 
niet alleen een investering in vervoer.

voorbeeld van fietsenstallingen onder een 
sportveld; Shift architecture.

KNOOPUNT ALS ONDERDEEL
VAN GEBIEDSONTWIKKELING 
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Fietsers verspreiden over (voorstad)stations?

In de voorgaande opgaven lag de focus op de 
stationsomgeving. 

Tot op heden is het beleid voor het 
gecombineerde fiets-treingebruik 
sterk georiënteerd op de 
aanbodkant: het uitbreiden van de 
capaciteit van fietsenstallingen op 
de stations. 
(waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 2018).

Echter, de reiziger beschouwt zijn reis als 
geheel, de fietsroute naar het OV knooppunt 
is voor hen net zo sterk onderdeel van ‘de 
openbaar vervoersreis’ als het deel op het 
perron of in de trein of bus. 

In diverse van de 7 verdiepingsstudies wordt 
het belang van goede regionale fietsroutes 
ook genoemd. Echter, de studies focussen 
uiteindelijk wel op de verbetermogelijkheden 
in de stationsomgeving zelf. Er wordt niet 
concreet ingegaan op de verbeterkansen die in 
de fietsroutes naar de stations liggen. 

Daarnaast is er een belangrijk fiets+OV-aspect 
op stad-schaal dat in zeer beperkte mate 
genoemd wordt. Hét kenmerk van een fietser is 
het feit dat hij flexibel is in zijn beweegrichting. 
Hij kan alle kanten op, en heeft daarom vaak 
keuze tussen verschillende (op- of uitstap) 
stations. Hij kan zelfs kiezen tussen een bus- of 
trein-station. Ook daarin liggen kansen voor 
het OV op stad-schaal.  

STAD-SCHAAL
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De OV+fietser is flexibel en heeft baat bij keuze in OV-
knooppunten; Bij veel voorstadstations liggen kansen 
om (parkeer)voorzieningen te verbeteren.

Bij veel voorstadstations liggen kansen om parkeervoorzieningen te 
verbeteren. Meer variatie in dienstregeling (bij welke stations stopt de 
intercity?) kan de fiets+OV reis verkorten en flexibiliteit bieden. Intercity-
stations met te veel (fiets)druk zouden door beide maatregelen kunnen 
worden ontzien. Het biedt kansen om steden ‘polycentrischer’ te 
ontwikkelen, een trend waar veel steden al op inzetten. 

This supports anecdotal evidence that people cycle to a railway station further away from their 
point of origin in order to catch a train which takes them directly to their destination without a 
transfer. 
MNL modelling showed that consumers are willing to pay €0.11 for a minute less bicycle time, 
€0.08 for a minute less train time, €0.11 for a minute of less time to park and €0.60 per avoided 
transfer.
 (Insights into factors affecting the combined bicycle-transit mode, TU Delft 2020)

Het spreiden van reizigers over stations 
is een interessante gedachte die verdere 
uitwerking behoeft. Het is goed te beseffen 
dat tegenwoordig verbindingen op basis 
van werkelijke reistijden doorgerekend 
kunnen worden en dat het ook mogelijk is 
doorrekeningen te maken o.b.v.  aanpassingen 
in bijvoorbeeld treinproduct en/of fietsroutes. 
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk ‘penalty’s’ toe 
te passen voor een overstap. Voor specifieke 
verbindingen kunnen zo de kansen voor 
spreiding tamelijk laagdrempelig worden 
doorgerekend. Overigens is het goed om te 
beseffen dat hierbij niet altijd aanpassingen 
in het (stal- en/of trein-)product nodig 
zijn om een verbinding aantrekkelijker te 
maken. Eerder hebben wij vanuit Lynxx 
al aangetoond dat er onbekende fiets-
treincombinaties zijn die sneller zijn dan de 
verwachte snelste combinatie. Met gerichte 
informatievoorziening zou hier dus mogelijk al 
winst te behalen zijn.

(Aanvulling door Brian de Waal, betrokkene 
Uitvoeringstafel Bestuursakkoord Fiets)

https://www.lynxx.eu/wp-content/uploads/2017/05/
Hoe-de-fiets-het-reisadvies-verandert.jpg

De kwaliteit van het gezamenlijke spoor- 
en stallingsproduct van een station lijkt 
kortom doorslaggevender te zijn voor de 
stationskeuze dan de fietsafstand tot een 
station. Ook de ligging van een station ten 
opzichte van de eindbestemming kan een 
rol spelen. Een IC-station met een grote 
fietsenstalling waar de eerste 24 uur gratis 
bewaakt kan worden gestald, wordt hoger 
gewaardeerd dan een sprinterstation met een 
kleine fietsenstalling waar alleen onbewaakt 
kan worden gestald. Het extra laten stoppen 
van enkele IC-treinen op stations die veel 
voorbij worden gefietst, zou de verschillen 
in de kwaliteit van het spoorproduct tussen 
stations kunnen verkleinen. 

Een fietser+Ov maakt een persoonlijke 
optelsom van allerlei reis-aspecten, om te 
bepalen wat voor hem het optimale station is.  
Daarom blijft het complex om daar generieke 
uitspraken over te doen, ondanks dat er 
onderzoek is gedaan naar de stationskeuzes die 
de fietser maakt. 

Op de reis-aspecten hebben we invloed. Het 
is dus mogelijk om de keuzevrijheid van de 
fiets+OV te vergroten met zowel het aanbod 
van OV, als kwaliteit van fietsroutes. Daarmee 
kan in zekere mate ook fietsdrukte gestuurd 
worden. 

Maar welke aspecten zijn belangrijk? Een 
primair aspect is het spoorproduct. Brengt het 
station de fietser direct naar zijn bestemming-
station of is een overstap noodzakelijk? Het 
voorkomen van een overstap lijkt erg belangrijk 
te zijn. Onderzoek (zie tabel) laat ook zien dat 
voorstadstations (type 5) relatief vaak worden 
‘overgeslagen’ door fietsers (woningzijde). 

Modellen in andere studies laten zien dat 
de reiziger 60 cent zou betalen voor het 
voorkomen van een overstap, en 11 cent voor 
een minuut minder fiets-tijd. Het overstappen 
alléén staat dus al gelijk aan 5 minuten fietsen 
(1.5 tot 2 kilometer). 

Dat staat nog los van het feit dat een overstap 
nog (overstap)tijd kost. Als overstappen ook 
nog 5 minuten wachttijd bevat, fietsen we 
net zo graag 10 minuten langer om dit te 
voorkomen. Dat is circa 3 kilometer, maar 
in een stedelijke context is dit ook sterk 
afhankelijk van de hoeveelheid oponthoud. 

Sprinterstations worden gebruikt, maar dan 
moeten ze wel aanzienlijk dichterbij de deur 
liggen dan een intercitystation. ‘aanzienlijk’ lijkt 
wederom vanaf een kilometer of 3 verschil te 
zijn. 

Samengevat wordt gezegd dat het 
gezamenlijke spoor en stallingsproduct 
doorslaggevend lijkt te zijn. De kwaliteit en 
capaciteit van stallingen zijn dus ook van 
belang.

Er zijn dus enige maatstaven te noemen, 
maar generaliseren blijft lastig. Het zijn altijd 
keuzes van persoonlijke voorkeur, en zijn 
bovendien erg afhankelijk van bijvoorbeeld ook 
de reisrichting (ligt het sprinterstation al in de 
richting van de reis?). 

(waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 2018).

Het alleen ter beschikking hebben van een 
sprinterstation binnen 3,5 kilometer tot de 
woonlocatie ten slotte verkleint de kans 
op exclusief gebruik van IC-stations met 25 
procent tot 40 procent ten opzichte van de 
groep respondenten die een sprinterstation 
of IC-station op meer dan 3,5 kilometer ter 
beschikking hebben. 
Dit geeft aan dat respondenten die de 
fiets en de trein gebruiken, ook het sprinter 
station (incidenteel) gebruiken wanneer dit 
(aanzienlijk) dichterbij ligt dan een IC-station. 

(waar zouden we zijn zonder fiets en trein? KiM 
2018).
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AMSTERDAM (AMSTEL) INWONERS PER 500*500m 
CBS 2018

+- 10 km
fietsen

+- 5 km

+- 3km

0.7km

VERBETERING STALLINGSPRODUCT OF (EXTRA) INTERCITY-STOP?

Science parkScience park
64% 64% 

DiemenDiemen
41% 41% 

MuiderpoortMuiderpoort
~ 102% -> max 115% ~ 102% -> max 115% 

Bijlmer ArenaBijlmer Arena
~ 90% -> max 135% ~ 90% -> max 135% 

DuivendrechtDuivendrecht
~ 122% -> max 175% ~ 122% -> max 175% 

RAIRAI

Amsterdam Amstel.Amsterdam Amstel.
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inwoners aantallen per 500*500m

Een verschil van circa 3 kilometer lijkt een redelijk 
verschil waarbij aan aanzienlijk deel van de 
OV+fietsers in dubio komt rond de vraag: ‘fiets ik 3 
kilometer door? Of stap ik hier op de sprinter?’ Een 
goed stallingsproduct speelt dan ook een rol in de 
uiteindelijke keuze. 

Kijkend naar Amsterdam (Amstel), een station 
dat zeker in de toekomst met grote fietsdrukte te 
maken krijgt, dan valt op dat veel voorstadstations 
rond de 3 kilometer fietsafstand liggen ( straal 
= hemelsbreed = 2,5 km, want omrijfactor is 
gemiddeld 20%). Er zijn dan veel personen voor 
wie een stoptreinstation circa 3 kilometer dichterbij 
is dan Amsterdam Amstel. Hetgeen overigens 
zeer afhankelijk blijft van de exacte woon of 
werklocatie. 
Muiderpoort zou voor sommigen een alternatief 
voor Amstel kunnen zijn, maar zit ook met 
overvolle stallingen (gemiddeld 102%). Zeker 
de overkapte stallingen zijn vol (tot 115%). 
Duivendrecht is nog meer overbezet (tot 175%). 

Het verbeteren of uibreiden van de stallingen zou 
sowieso van waarde zijn voor deze stations, maar 
mogelijk dus ook in het ontzien van Amsterdam 
Amstel.

RAI heeft juist een nieuwe stalling, dit kan dus 
helpen om de druk op Amstel of Zuid te verlichten. 
Het zou interessant zijn om te onderzoeken. 
Science park heeft een bezetting van 64%, Diemen 
zelfs 41% (wel onbewaakt). Na toevoeging van 
een bewaakte stalling zou een intercity-stop 
een interessante optie kunnen zijn vanuit fiets-
perspectief, hoewel dit een ingrijpende en kostbare 
maatregel is in de hele dienstregeling, inrichting 
van de perrons, voorzieningen, etc. Echter; veel 
steden neigen steeds sterker naar de instelling ‘niet 
alles hoeft centraal’, meer polycentrische stedelijke 
ontwikkeling. Het laten stoppen van intercity’s 
op voorstadstations past binnen die trend, het 
verbeteren van stallingsproducten ondersteunt dit 
ook.
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Leiden LammerschansLeiden Lammerschans
~ 134% ~ 134% 

De VinkDe Vink
~ 89% ~ 89% 

Leiden C.Leiden C.
~ 95% -> max 117%~ 95% -> max 117%  

‘s Hertogenbosch‘s Hertogenbosch
~ 37%/85%/98% -> max113%~ 37%/85%/98% -> max113%

‘s Hertogenbosch oost‘s Hertogenbosch oost
~ 51% ~ 51% 

Maastricht randwyckMaastricht randwyck
~ 66%~ 66%

Maastricht NoordMaastricht Noord
~ 20%~ 20%

Amersfoort SchothorstAmersfoort Schothorst
~ 104 % ~ 104 % 

Amersfoort C.Amersfoort C.
~ 91% -> max 134% ~ 91% -> max 134% 

‘S HERTOGENBOSCHLEIDEN
(CENTAAL)

MAASTRICHT AMERSFOORT
(SCHOTHORST)

 ANDERE VERDIEPINGSSTUDIE STATIONS

Stoptrein 
station

IC station

mega station

inwoners aantallen per 500*500m

Is deze situatie ook herkenbaar bij andere 
Nederlandse steden? 
Ook bij de andere stations in de verdiepings-
studies geldt dat de stoptreinstations vaak op 
circa 3 kilometer fietsafstand van de intercity 
stations liggen. Ook daar zullen veel fieters 
tegen de ‘stationskeuzes’ aanfietsen.

Rond Leiden centraal, ligt Lammerschans 
op exact 3 kilometer, met een bezetting 
fietsparkeren van 134% (onderste foto). Station 
de Vink heeft een lagere bezetting (89%), 
maar bijvoorbeeld geen bewaakte stallingen. 
Terwijl er al wel een prachtige fietsenwinkel is 
(bovenste foto), kan deze niet gecombineerd 
worden met een bewaakte stalling?

Op Amersfoort Centraal loopt de 
stallingsbezetting ook hoog op. Amersfoort 

Schothorst biedt qua stallingen helaas geen 
beter alternatief, ook daar zijn de stallingen 
overvol. 
Bij Den Bosch en Maastricht is er juist ruimte in 
de stallingen van stoptreinstations 
(‘s Hertogenbosch Oost, en Maastricht Noord). 
Wellicht zouden intercity’s hier soms kunnen 
stoppen, als dit ook vanuit andere netwerk-
opzichten wenselijk is.  

Vooropgesteld: het verbeteren van 
stallingsproducten op voorstadstations gaat de 
(fiets)drukte-problemen op intercity-stations 
niet oplossen. Maar, het kan wel helpen, en 
aan de stallingsproblemen moet sowieso iets 
gedaan worden. Dit is op de stoptrein-stations 
ruimtelijk gezien vaak ook eenvoudiger en 
goedkoper dan bij de intercity-stations. Het zijn 
‘no regret’ investeringen.
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The results show that both the 
quality of cycling infrastructure 
and latent factors, describing 
the perceived quality of 
cycling infrastructure, station 
connectivity and the general 
attitude toward cycling, have a 
significant impact on cycling to 
the station.(Geurs et al. 2020.)

7. De OV+fietser ziet zijn reis als geheel van deur tot 
deur. De kwaliteit van (regionale) fietsroutes is zeer 
bepalend voor onze vervoerskeuze. Verbeteringen zijn 
op zichzelf waardevol voor de (fiets)stad, maar kunnen 
ook het OV een stimulans geven.
Er liggen nog altijd veel kansen in het verbeteren van kwaliteit en 
snelheid van fietsroutes naar OV-knopen. Deze verbeteringen zijn op 
zichzelf al waardevol voor de (fiets)stad, maar kunnen ook nog het 
OV een stimulans geven. 

Eén van de grondbeginselen uit het 
toekomstbeeld OV 2040 is het ambieëren van 
een (spreekwoordelijk) drempelloze reis van 
deur tot deur. Als 50% van treinreizigers te 
fiets naar het station gaan, is het fietsnetwerk 
uiterst cruciaal voor die drempelloze reis. 

Diverse onderzoeken tonen aan dat de 
kwaliteit van de fietsroutes naar stations, een 
significante impact heeft op de mate waarin 
mensen fietsend naar stations gaan, of het OV 
überhaupt gebruiken.

Er wordt daarbij zelfs gesteld dat tijdverlies 
op de route naar het station, door fietsers nog 
zwaarder bepaalt of ze kiezen voor fiets+OV, 
dan eenzelfde hoeveelheid tijdsverlies bij het 
stallen van fietsen en lopen van de stalling naar 
het perron. 
Echter, ander onderzoek (bij opgave 6. 
genoemd) stelt dat reizigers een minuut 
winst in fietsen stallen of een minuut winst 
in die fietsroute, allebei op 11 cent worden 
gewaarderen.  

Onze interpretatie van verschillende 
onderzoeken is dat het voorkomen van een 
overstap voorop staat, maar dat zowel de 
fietsroute als het stallen+lopen ook bepalend 
zijn bij de keuze om met het OV(+fiets) te 
reizen en ook welk station ze daarbij kiezen. 

“Improving the quality of bicycle 
infrastructure on the route to the train 
station seems more effective than 
improving the walking infrastructure 
within the train station from the 
bicycle parking to the platform. 

*contouren-toekomstbeeld-ov-2040

*uit onderzoek handelingsperspectief Maastricht

Furthermore, a policy-relevant 
result is that delays on the cycling 
route to the train station are 
considered to be more relevant 
than the delay within the train 
station, in particular among 
frequent train users. 

The probability to cycle to the 
train station among frequent 
users is 35% less if there is a 
5-min delay on the road due 
to interruptions compared to a 
5-min delay from the parking to 
the platform.” (Geurs et al. 2020.)

De snelheid van de fietsroute is daarbij 
minstens zo bepalend als de snelheid van het 
stallen+lopen (naar het perron); misschien zelfs 
iets belangrijker. 

In de verdiepingsstudies werd het belang van 
aansluitingen op kwalitatief goede fietsroutes 
wel aangestipt, maar niet verder uitgewerkt. 
In Maastricht werden de routes direct om de 
stationsomgeving wel beoordeeld op kwaliteit. 
Een goede insteek, zo zouden eigenlijk alle 
belangrijke fietsroutes (op nog grotere schaal) 
naar stations beoordeeld moeten worden. 
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BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN FIETSROUTES NAAR OV
Those who reported a recent trip by a mode 
different than train (no-users) seem relatively 
sensitive to interruptions on the route to the train 
station, so interventions that reduce or remove 
these interruptions can be particularly useful to 
stimulate cycling as a feeder mode for that group.

(Geurs et al. 2020.)

lack of safety (=--), a dissatisfier for cycling to a 
railway station 

(Scheltema, 2012)

Welke treindiensten er rijden (directheid 
is doorslaggevend) en hoe goed de 
fietsinfrastructuur is (goed verlicht pad en 
directe route zijn een pré).

(fiets+trein ontrafelt, 2018)

Welke aspecten van fietsroutes doen er 
het meest toe volgens de fietser? Volgens 
onderzoek zijn drie aspecten het meest van 
belang:

1. het ontbreken van onderbrekingen. 
2. een directe route. 

Deze twee aspecten hebben natuurlijk veel 
gemeen; omrijden is in zekere zin ook een vorm 
van onderbroken worden. Uiteindelijk zorgen 
beide aspecten voor een langere fietstijd naar 
een OV-knoop. 

3.    een veilige/goed verlichte route. 

Een woon-werk fietser zal vaak tussen 7:00 
en 8:00 uur van huis vertrekken op de fiets, 
en tussen 17:00 en 19:00 weer huiswaarts 
fietsen. En Nederland fiets je dan zeker 2 tot 4 
maanden in het donker. 

Fietsen in het donker is, zeker voor vrouwen, 
op lang niet elke route even prettig. Goede 
verlichting kan bijdragen, maar is niet altijd een 
oplossing.

  

Over welke afstand vanaf een OV-knoop 
gerekend, dient het fietsnetwerk dan 
beoordeeld te worden?

Bij een afstand van 3 kilometer tot het 
treinstation, kiest aan de woningzijde ruim 
65% van treinreizigers voor de fiets als 
voortransport. Maar ook bij een afstand van 7 
kilometer is dit nog 25%.

Aan de activiteitenzijde wordt relatief minder 
vaak gefietst, maar ook hier ligt de top van de 
fietslijn bij circa 2,5 - 3 kilometer. 

De fietsroutes tot 3 kilometer van het station 
hebben dus het meeste belang. Ook mensen 
die verdere afstanden fietsen, passeren deze 
fietsroutes uiteraard. Maar, tot zeker 7 tot 
10 kilometer is er belang bij de kwaliteit van 
routes. 

De e-bike zou het belang van deze verdere 
straal nog wat kunnen versterken. De e-biker 
fietst gemiddeld 5,1 kilometer en een normale 
fietser 3,5 kilometer. Dat zijn niet perse ritten 
naar het OV, maar het geeft wel een orde 
grootte aan van het verschil. 

Zo gewoon als de 3-kilometer fietsafstand 
door gewone fietsers nu wordt beschouwd, 
kan een 5 kilometer door een e-biker worden 
beschouwd. 
De 7 kilometer die voor veel reizigers nog 
fietsbaar is, zou voor een e-biker zeker 10 
kilometer kunnen zijn.    

(Geurs et al. 2020.)
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Dat is ook positief, hoewel de wenselijkheid voor nog meer fietsdrukte op 
Leiden Centraal discutabel is. Echter, als mensen anders de auto of bus pakken 
zijn we niet per se beter af.

Ongetwijfeld zal deze missende schakel al eens op de agenda hebben gestaan 
van de gemeente Leiden; de geplande Velostrada stopt precies bij station de 
Vink. Wellicht waren de financiële middelen en urgentie niet hoog genoeg om 
de brug te bouwen parrallel aan het spoor. Het (h)erkennen van de waarde voor 
het OV, kan daarin mogelijk een verschil maken. 

Dit is één voorbeeld van één stad; we weten uit jaren van fietsnetwerk-ervaring 
dat Nederland vol zit met missende verbindingen, stoplichten, gevaarlijke 
kruisingen, slechte verlichting, en slechte paden. Het verbeteren daarvan is los 
van het OV, een opzichzelfstaand doel, maar het OV kan extra urgentie geven 
aan specifieke knelpunten. 

Het beeld toont veel gebruikte fiets 
routes van of naar station Leiden Centraal, 
op basis van data uit de fietstelweek. Er 
is inderdaad zichtbaar dat de meeste 
activiteit ophoudt bij de 3 kilometer grens. 
Er wordt wel tot 5 km gefietst, maar 
niet vaak verder. De uitkomsten van de 
onderzoeken (b)lijken dus ondersteund te 
worden door de data uit de fietstelweek.

  data fietstelweek; gebruik fietsroutes van/naar Leiden Centraal
FIETSNETWERK NAAR STATIONS VERBETEREN OF VERKORTEN

aantal passages fiets

+- 5 km

+- 3km

Leiden Centraal >Leiden Centraal >

Hoge/lage morsHoge/lage mors

StevenshofStevenshof

< Leiden de Vink < Leiden de Vink 

Door het toevoegen van fiets en wandelverbindingen 
in het stedelijk weefsel, kunnen afstanden naar OV-
knooppunten verkleind worden, soms aanzienlijk. 

Een goed voorbeeld vinden we vlak bij station Leiden 
de Vink, richting Leiden centraal. Er ontbreekt een 
brug over de Rijn, waardoor vanuit Hoge/Lage Mors 1,4 
kilometer moet worden omgefietst naar Leiden de Vink. 
Hoge Mors ligt in potentie op loopafstand van Leiden de 
Vink (700-1400 meter) maar in de huidige praktijk op 2 - 
3 kilometer fietsen. 
Leiden Centraal ligt dan zelfs nog dichterbij. Omgekeerd 
zorgt het er ook voor dat er vanuit Stevenshof directer 
naar Leiden Centraal gefietst kan worden.

Stoptrein 
station

IC station

mega station
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‘Regionale schaal’ kan in deze context als een 
tweeledig begrip worden opgevat. 

Allereerst refereert het aan de e-bike die ook 
de verbindingen buiten de stadsschaal fietsbaar 
maakt. Als vervoersmiddel naar OV-knopen, 
maar ook als vervanger van het OV. 

Daarnaast refereert regionaal aan ‘de regio’, 
ofwel periferie, de minder stedelijke gebieden 
van Nederland. Juist hier heeft de e-bike veel 
betekenis, en kunnen (fiets)voorzieningen en 
deelmobiliteit juist veel impact hebben.   

Het was opvallend om te zien dat busstation 
Druten de enige OV-knoop was, waar 
de potentie van de e-bike echt serieus 
onderstreept werd, en kansen voor (deel)
fietsvoorzieningen explicieter werden 
uitgewerkt.

Ook werd alleen in de studie over Druten de 
OV-knoop als potentiële ‘buitenpoort’ naar de 
omliggende groengebieden gezien.

REGIONALE
SCHAAL
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In enkele van de 7 verdiepingsstudies werd de 
e-bike benoemd als een fietsfactor van toekomstig 
belang. Daarbij werd vooral gesteld dat de e-bike 
een kans biedt voor de OV-knooppunten.   

Den Bosch
“ Met fietssnelwegen wordt het gebruik van
de (e-)fiets geïntensiveerd.”
Maastricht 
“Vrijwel de hele gemeentegrens van Maastricht kan 
worden bereikt binnen 15 min e-bike. De ambitie is 
om de aansluiting van de OV-knoop te verbeteren 
op kwalitatief hoogwaardige fietsverbindingen 
(afstanden tot circa 15 km) en hiermee de treinfiets 
combinatie voor lange afstand te versterken”
Amersfoort Schothorst 
“Door de groei van e-bikes neemt de actieradius per 
fiets toe en komen er meer mensen per fiets naar het 
knooppunt”
Franeker
“Er is geen aangewezen stallingsplek voor 
buitenmodelfietsen of brommers en geen laadplek 
voor elektrische fietsen.”
Druten 
“Hoe benutten we de potentie e-bike? Zijn 
fietskluizen een goede optie of is dit niet 
gebruiksvriendelijk?”
“Vraagpunt is of het OV-knooppunt ook 
laadvoorzieningen nodig heeft voor de 
elektrische(brom)fiets?” 
“Dit betekent aantrekkelijkere fietsroutes naar het 
knoopunt en voldoende en veilige stallingsfaciliteiten 
voor de fiets en voor de e-bike.”

Eenzelfde vraag wordt gesteld in de studie ‘waar 
zouden we zijn zonder fiets en trein van heet 
KiM, 2018’: “dit roept de vraag op of de e-fiets de 
mogelijkheid biedt om een geheel nieuwe groep 
fiets-treinreizigers aan te boren. Denk aan de 
groep treinreizigers die op meer dan 3,5 kilometer 

Studies die (deels) op Nederland 
zijn gericht concluderen dat de 
e-fiets niet enkel de reguliere fiets 
vervangt, maar ook dat het auto- en 
openbaar vervoergebruik vermindert. 
Mensen met een e-fiets gebruiken 
minder vaak de trein voor woon-
werkverplaatsingen. Daarnaast is er 
een significante daling zichtbaar in 
het gebruik van de bus, tram of metro 
(BTM). 

(Het gebruik van de e-fiets en de effecten op 
andere vervoerwijzen, KiM 2019)

8. Onderzoek en ondersteun behoeftes van e-biker 
(aan bijvoorbeeld bewaakte stallingen).

Die behoefte is zeker voor ‘de periferie’ relatief groot. Maar ook in stedelijke 
gebieden liggen snelfietstrajecten en bustrajecten juist in elkaars verlengde. 

hemelsbrede afstand van een station (met een 
goed stallings- en-spoorproduct) wonen en nu (nog) 
met de auto of de bus naar het station reizen, of de 
treinreis nu nog niet maken. Anderzijds zou ze ook 
de stallingsdruk en het treingebruik over relatief 
korte afstanden kunnen verminderen, als reizigers 
die e-bike als treinvervanger gebruiken. Inzicht in de 
(stallings)behoeften van de e-fietsers die van en naar 
het station reizen en de impact van de e-fiets op het 
reisgedrag van en naar de stations, is essentieel voor 
de ontwikkeling van het beleid hiervoor. ”

Er zijn enkele onderzoeken gedaan naar de invloed 
van de e-bike op andere vervoersmodaliteiten. 
In tegenstelling tot wat diverse case studies 
genoemd wordt, laten deze studies juist zien dat 
mensen die een e-bike kopen, gemiddeld minder 
met de trein, bus, tram of metro gaan reizen. 
Daarbij moet wel vermeld dat de statistische 
significantie van deze uitkomsten nog beperkt is. 
Echter, er zijn wel meerdere studies die op deze 
conclusie uitkomen. 
Onderzoek van het KiM in 2016 suggereert dat er 
vrijwel niemand die een e-bike koopt, hierdoor 
vaker met het OV gaat reizen. 

Ten eerste; om dit verband echt goed te kennen, 
dient meer onderzoek gedaan te worden (juist ivm 
corona, zie volgende pagina). 

Maar ten tweede: als we willen dat de e-bike een 
nieuwe groep gebruikers gaat genereren voor 
het OV (ipv auto), zullen we de faciliteiten hierop 
moeten inrichten. Anders lijkt de kans groot 
dat de invloed vooral negatief gaat zijn, of zelfs 
autogebruik kan bevorderen. Wie naast zijn e-bike 
geen gewone fiets meer heeft, zou vaker de auto 
als vervanger van de trein kunnen gaan gebruiken, 
waar veilig stallen niet mogelijk is.

Het gebruik van de e-fiets en de effecten op andere vervoerwijzen, KiM 2019

User characteristics and trip patterns of e-bike use in the Netherlands, 2018
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CORONA

Terwijl de verdiepingsstudies gemaakt werden, en 
nadat alle ‘wat is de invloed van de e-bike op andere 
vervoersmodaliteiten?’ studies gemaakt werden, ontstond 
de corona-crisis. Daarin zijn mensen massaal elektrische 
fietsen gaan kopen, naar verluidt omdat openbaar 
vervoersmogelijkheden afwezig of ongewild waren (zie 
artikel BOVAG).

De vraag is in welke mate dit gaat zorgen voor een 
blijvende invloed op ons reisgedrag. Veel mensen 
ontdekken de e-bike momenteel als alternatief voor de 
bus of trein. Er is door het KiM al enig onderzoek gedaan 
naar de invloed van Corona op ons reisgedrag. Te weten; de 
resultaten zijn in april 2020 opgeleverd, dus geven alleen 
een beeld van reizigersperceptie en gedrag tijdens de 
eerste golf. 

Het laat ten eerste zien dat tijdens de Corona-crisis, het OV 
behoorlijk negatief beoordeeld werd als reis-optie. Bijna 
90% van de mensen maakte liever gebruik van individueel 
vervoer dan openbaar vervoer. 

Toch zegt het grootste deel van de mensen te verwachten 
dat ze na de crisis weer ‘terug naar normaal’ gaan. De 
verwachting voor trein en BTM zijn maar zeer beperkt 
negatief.

Desondanks denkt ook 20% van de mensen vaker te gaan 
fietsen of lopen na de crisis, wat best aanzienlijk is. Het lijkt 
er hier op dat deze toename niet sterk ten koste gaat van 
andere vervoersmodaliteiten.
Daarbij moeten we twee dingen in acht nemen. (1) Deze 
resultaten laten nog niet de voortdurende effect van de 
Coronacrisis zien. Gaat de nieuwe manier van reizen op den 
duur inslijten in onze gewoonte en waardering? (2) Wat 
mensen in de toekomst echt gaan doen, is niet hetzelfde als 
wat ze zeggen te verwachten te gaan doen. 

Het is iets om in de gaten te houden, maar het is niet 
onwaarschijnlijk dat de (e-)bike door de corona-crisis het 
gebruik van trein of BTM verder zal beÏnvloeden. Het 
is interessant om scenario’s te bedenken waar we op in 
moeten zetten als we de combinatie Fiets + OV willen 
blijven stimuleren.

Het roept de vraag op of bijvoorbeeld snelfietsroutes, 
alleen als toevoeging of ook als gedeeltelijke vervanging of 
gezien moeten worden op bijvoorbeeld buslijnen?

Effecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving, april 2020.
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Wouter van Minderhout.  Programmamanager 
Fietsparkeren bij Stations bij ProRail; o.a. 
verantwoordelijk voor monitoring & prognotisering 
van de vraag naar fietsenstallingen vanuit ProRail. 

De groei van elektrische fietsen is enorm, 
er worden meer e-bikes dan normale 
fietsen verkocht. De Bovag ziet de e-bike 
als nieuwe standaard; er zijn er nu 3 
miljoen en dat blijft toenemen. Dit zijn 
fietsen van gemiddeld 2000 euro, die je 
niet zomaar even buiten, onbewaakt stalt. 
Wat gaat de invloed daarvan zijn op de 
stallingsbehoefte?

Dat gaat inderdaad steeds meer een 
overweging worden. Bij gewone stations 
heb je standaard buitenstallingen en 
kluisstallingen. Dat is een wat ouderwets 
systeem met een sleuteltje, maar de vraag 
daarnaar is al jaren erg laag en constant. We 
hebben er kennelijk geen 100 euro per jaar 
voor over om daar gebruik van te maken. 
Op grotere stations zijn de ‘24 uur gratis 
stallingen’ toch heel populair en bieden 
wel een beter beschermde omgeving. 
Kwantitatief zit er hopelijk een effect dat 
een e-bike de bedieningscirkel van een 
station kan vergroten, dan zou je echt meer 
mensen op de fiets naar het station krijgen 
en mogelijk zelfs door dat effect ook meer 
treinreizigers. Goede ontwikkeling wat mij 
betreft.

E-BIKE MEER IN COMBINATIE MET OV GEBRUIKT 
IN LANDELIJK GEBIED

In 2017 werd ongeveer 18% van de totale fietsafstand in 
Nederland afgelegd met een e-fiets. Wanneer de e-fiets 
wordt gebruikt, wordt er gemiddeld 5,1 kilometer afgelegd, 
ten opzichte van 3,5 kilometer met de reguliere fiets. 

In elk geval is het raadzaam om de e-bike in 
bijvoorbeeld stallingen wel te faciliteren. Juist 
buiten de grote steden is de e-bike populair, ook 
omdat OV vaak in mindere dichtheid en frequentie 
aanwezig is (zie naast weergeven figuur). In ‘overig 
Nederland’ kwam 5% van fietsers met de e-bike 
naar het station, in meer stedelijk Nederland lag 
dit op 1%-3% (waar zouden we zijn zonder fiets en 
trein KiM 2018). Tegelijkertijd weten we dat het 
e-bike bezit in Nederland op ruim 3 miljoen fietsen 
ligt op een totaal van circa 23 miljoen fietsen. Dat is 
ongeveer 14%. In 2017 werd 18% van Nederlandse 
fietskilometers per e-bike afgelegd. Die getallen 
zijn alleen maar toegenomen. In landelijk 
Nederland ligt dit percentage soms tussen de 25% 
en 35%. 

Het laat zien dat de elektrische fiets, relatief gezien 
weinig wordt gebruikt om naar het station te gaan. 
Dat kan nog verschillende oorzaken hebben; maar 
een gebrek aan bewaakte stallingen zal het gebruik 
van de e-bike naar OV-knooppunten niet ten goede 
komen. 
Er is problematiek bekend rondom diefstal van de 
accu’s in stationsstallingen.
(https://www.gelderlander.nl/arnhem/e-bikes-in-stalling-bij-
arnhems-station-nu-onder-toezicht-maar-alleen-overdag~a
40a1eb8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F)

In een onderzoek van de Fietsersbond naar 
fietsparkeren werd de vraag gesteld waarom 
reizigers niet met de fiets naar het station komen. 
16% gaf aan dat dit kwam omdat er geen bewaakte 
fietsenstalling aanwezig was. Één van de losse 
opmerkingen die gequote worden zegt daarover 
het volgende: “Met een goede fietsenstalling waar ik 
mijn dure e-bike goed kan stallen zou ik weer gebruik 
maken van de trein.” Dit is natuurlijk slechts één 
opmerking  en feitelijk ontbreekt momenteel nog 
het beeld over het motief om met een e-bike wel 
of niet naar het station te reizen. Het is niet bekend 
of er bijvoorbeeld wel vraag is, maar dat het 
aanbod voor de e-fietser niet volstaat en er is dus 
meer onderzoek naar de precieze beweegredenen 
waarom mensen wel of niet naar het station komen 
met hun e-bike nodig.

Juist veel kleinere stations, in landelijker Nederland 
hebben geen bewaakte stallingen. Franeker en 
Druten zijn hier voorbeelden van. 
Franeker heeft wel kluisstallingen, maar 
kluisstallingen lijken voor veel mensen geen 
goede optie te zijn. 100 euro per jaar is voor 
een fiets+OV gebruiker al snel te duur. Over de 
gebruiksvriendelijkheid en moderniteit is niet 
iedereen overtuigd (zie ook interview met van 
Minderhout).

Het gebruik van de e-fiets en de effecten op andere vervoerwijzen, KiM 2019

Fietsfeiten: nieuwe inzichten. KiM. Oktober 2020.
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FRANEKER

Harlingen

Dronryp

Leeuwarden  -->

E-BIKE MEER IN COMBINATIE MET OV GEBRUIKT IN 
LANDELIJK GEBIED

+- 10 km
fietsen

+- 5 km

+- 3km

0.7km

FRANEKER

+- 10 km
fietsen

+- 5 km

+- 3km

0.7km

Terwijl juist voor een station als Franeker geldt 
dat er in de 5-10 kilometer straal, relatief gezien 
best veel mensen wonen die geen treinstation 
dichterbij hebben. Met de e-bike, via station 
Franeker, zijn een hoop reisrichtingen en 
verbindingen te bedenken die door de e-bike 
aantrekkelijker kunnen worden. Maar, dan zijn 
geschikte stallingen wel een voorwaarde.

De e-bike concurreert daarmee mogelijk ook 
met de bus als voortransport in het landelijk 
gebied.

potentiële e-bike fietsverbinding vanuit woonkern 
via station Franeker, in de richting van Dronryp/
Leeuwarden.

potentiële e-bike fietsverbinding vanuit woonkern via 
station Franeker, in de richting van Harlingen.

potentiële e-bike fietsverbinding vanuit woonkern via 
station Franeker, in zowel de richting van Harlingen als 
Dronryp/Leeuwarden.

Treinverbinding richting Dronryp/Leeuwarden

Treinverbinding richting Harlingen

Stoptrein 
station

Bushalte

IC station

mega station

inwoners aantallen per 500*500m
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DRUTEN BUSSTATION

+- 15 km
fietsen

+- 10 km

+- 5km

0.7km

Voor busstation Druten gelden vergelijkbare 
kansen. Een verschil is hier wel dat de 
kernen ten noorden van Druten, voor de fiets 
wel afgezonderd worden door de beperkt 
oversteekbare Waal. 

De vraag die hier ook gesteld kan worden: in 
welke mate kan of zal de e-bike het busvervoer 
ook overnemen. Tiel en Beuningen, twee 
belangrijke buslijnen via/vanuit Druten, liggen 
namelijk ook op e-bike afstanden (tot circa 15 
km). 

DRUTEN

TIEL

BEUNINGEN

Stoptrein 
station

Bushalte

IC station

mega station

inwoners aantallen per 500*500m
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HAARLEM NIEUW-ZUID

+- 15 km
fietsen

+- 10 km

+- 5km

0.7km

Vergelijkbare vragen kunnen ook rond 
busstation Haarlem  Nieuw-Zuid gesteld 
worden. 

De verbinding Haarlem <-> Hoofddorp is circa 
10 kilometer. Dit is een belangrijke buslijn voor 
het nieuwe busstation aan de Schipholweg. 
Met de e-bike is dit ook zeer goed te doen 
(zonder e-bike kan het uiteraard ook).

En deze verbinding heeft juist voor de 
fiets een hoge omrijfactor en diverse flinke 
vertragingspunten, en is qua route erg complex. 

Bij de ontwikkeling van busverbindingen is het 
waardevol om ook te inventariseren of er in de 
fietsverbindingen in gelijke richting, niet ook 
mogelijkheden zijn voor verbetering. 

Niet voor iedereen zal de fiets altijd (winter..)
een alternatief voor de bus zijn, maar het dient 
wel eenzelfde doel; het verbeteren van de 
verbondenheid tussen Haarlem en Hoofddorp 
in dit voorbeeld. Het is logisch om dit als 
gezamenlijke opgaves te organiseren.

Stoptrein 
station

Bushalte

IC station

mega station

inwoners aantallen per 500*500m
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9. Benut de potentie van (e-)fietsen, deel(e-)fietsen 
en fietsvoorzieningen bij knooppunten in landelijke 
gebieden.   

Vraaggestuurde concepten ontstaan vooral in steden. In meer landelijk gebied gaat 
dit niet altijd vanzelf (contouren-toekomstbeeld-ov-2040). Maar juist in landelijke 
gebieden kan de beschikbaarheid van deelfietsen en goede fietsvoorzieningen meer 
impact hebben. 

In minder dichtbevolkte gebieden zijn er 
namelijk, op het moment dat je een trein of 
bus uitstapt, vaak minder (frequente) opties 
om over te stappen en je bestemming direct te 
bereiken. 

In de randstad zal een deelfiets minder vaak 
het verschil maken tussen ‘wel of niet op een 
plek kunnen komen’. Het maakt de reis eerder 
wat sneller of comfortabeler. Maar de bus is 
vaak ook een frequente optie die je bijna altijd 
tot loopafstand van je eindbestemming kan 
brengen. 

De fiets biedt een bereik en flexibiliteit die 
geen enkel ander duurzaam vervoersmiddel 
kan bieden. En daarom zijn juist in minder 
dichtbevolte gebieden fietsvoorzieningen zoals 
deelfietsen, misschien zelfs wel deel e-bikes, 
van grote impact. Het maakt vaker het verschil 
tussen ‘onbereikbaar of bereikbaar’. Maar ook 
ondersteunende faciliteiten zoals kluisjes, 
en goede bewaakte stallingen zijn van groot 
belang.

Het gebruik van de OV-fiets ligt buiten de grote 
steden Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven 
ook hoger. Utrecht is een uitzondering, maar 
dit lijkt deels veroorzaakt door een hoger 
gebruik van de OV-fiets buiten de grote 
(rand)steden.

Het gebruik van de e-fiets en de effecten op andere vervoerwijzen, KiM 2019

55



REGIONALE POTENTIE 
DEELFIETSEN

NEDERLANDSE 
WOONGEBIEDEN

NEDERLANDSE 
BUSHALTES +3,5 
km straal

De kracht van de fiets zit juist in de flexibiliteit 
die het geeft om overal vrij snel te kunnen 
komen, zolang de bestemming binnen een 
straal van 5-10 kilometer ligt. De compactheid 
en dichtheid van Nederland en het openbaar 
vervoersysteem is enorm. We realiseren ons 
nauwelijks dat Nederland te beschouwen is 
als één uiteengelegde stad met veel groen 
ertussen, en dat de fiets het perfecte middel 
is, dat ons verder brengt dan de ‘last mile’. De 
fiets brengt in combinatie met het OV, heel 
Nederland binnen bereik. 

Naast weergeven afbeelding toont alle 
gebieden van Nederland waar in een gebied 
van 500 bij 500 meter, meer dan 5 mensen 
wonen. Het zou mooi zijn als iedereen in 
Nederland die geen rijbewijs of toegang tot 
een auto heeft, daar zou kunnen komen. 
Vooropgesteld; praktisch iedereen in Nederland 
woont (op dit moment) op fietsafstand van 
een bushalte. Een straal van 3,5 kilometer over 
alle Nederlandse bushaltes bedekt vrijwel alle 
Nederlandse woongebieden. Voor een paar 
mensen zal het hooguit enkele kilometers 
verder zijn. Vanuit de bushaltes zijn uiteindelijk 
altijd wel treinstations bereikbaar. Iedereen in Iedereen in 
Nederland met een fiets bij zijn huis, zou bij elk Nederland met een fiets bij zijn huis, zou bij elk 
treinstation en busstation in Nederland moeten treinstation en busstation in Nederland moeten 
kunnen komen. kunnen komen. 
Reizigersvereniging Rover geeft wel aan dat Reizigersvereniging Rover geeft wel aan dat 
fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes nog fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes nog 
niet overal afdoende zijn. Bovendien moet niet overal afdoende zijn. Bovendien moet 
rekening gehouden worden met het strekken rekening gehouden worden met het strekken 
van buslijnen waardoor haltes zich steeds van buslijnen waardoor haltes zich steeds 
verder van woningen bevinden en de fiets verder van woningen bevinden en de fiets 
steeds meer gebruikt wordt als voortransport. steeds meer gebruikt wordt als voortransport. 
Dit geldt zowel voor landelijke gebieden, als Dit geldt zowel voor landelijke gebieden, als 
ook voor (rand)stedelijk gebied. Deugdelijke ook voor (rand)stedelijk gebied. Deugdelijke 
stallingsvoorzieningen bij haltes zijn wel stallingsvoorzieningen bij haltes zijn wel 
essentieel voor de reiscombinatie fiets&bus (en essentieel voor de reiscombinatie fiets&bus (en 
vervolgens mogelijk trein).vervolgens mogelijk trein).
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NEDERLANDSE 
TREINHALTES
+1,5km straal

NEDERLANDSE 
BUSHALTES 
+1,5km straal

Maar kunnen aan de activeitenzijde ook alle 
Nederlandse (woon)gebieden) bereikt worden? 

Landelijk gezien brengt 20 minuten lopen 
vanuit treinstations, een zeer beperkt 
woongebied binnen bereik. Dit zijn echter wel 
vaak relatief dichtbevolkte gebieden.

De bus verandert dit aanzienlijk. Een groot 
deel van Nederland valt onder de 1,5 kilometer 
(the last mile)  lopen van een bushalte, dit is 20 
minuten lopen.

De randstad is vrijwel helemaal bedekt. Net als 
Zuid-Limburg en Texel. Maar in veel oostelijke, 
landelijke gebieden van ons land zijn veel 
woongebieden nog steeds niet bereikbaar per 
OV. 
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NEDERLANDSE BUSHALTES+1,5km straal
+ treinstations met OV-fiets +5km straal

Welk verschil maakt de OV-fiets hierin? Een straal 
van 5 kilometer rond alle treinstations met OV 
fietsen toont dat best een flink aantal gebieden 
bereikbaar worden door het feit dat er OV fietsen 
geboden worden (afbeelding rechts, oranje 
gebieden). Van overige deelfiets aanbieders 
hebben we helaas geen nationale dataset met 
locaties. Op sommige plekken zullen ook deze 
aanbieders nog een verschil maken.
Vooral in Gelderland en Overijssel, maar ook 
in Brabant, Noord-Limburg en de Flevopolder, 
Groningen en Friesland blijven toch nog veel 
zwarte spikkels zichtbaar. Daar kun je dus niet 
komen als je geen rijbewijs hebt of toegang tot 
een auto. Dat geldt voor ongeveer de helft van de 
Nederlandse bevolking.
En wat nu als alle Nederlandse treinstations OV-
fietsen of andere deelfietsen zouden aanbieden? 
De linker afbeelding toont dat zeker in noordoost 
Nederland, tal van gebieden ineens bereikbaar 
worden. Dat heeft een wezenlijke impact op veel 
landelijke gebieden. 

Wij begrijpen echter dat aanleg en beheer van 
voorzieningen kostbaar is die bovendien gebruikt 
moeten worden om dit te verantwoorden. Het is 
vrij laagdrempelig mogelijk om per knooppunt/
halte de meerwaarde van deelfietsen op de 
effectieve bereikbaarheid (in termen van extra 
te bereiken huishoudens, arbeidsplaatsen, te bereiken huishoudens, arbeidsplaatsen, 
attracties, etc.) te berekenen om desinvesteringen attracties, etc.) te berekenen om desinvesteringen 
te voorkomen. Deelfietsen zijn in het verleden te voorkomen. Deelfietsen zijn in het verleden 
aangeboden op bushaltes om lijnen te kunnen aangeboden op bushaltes om lijnen te kunnen 
strekken en toch bereikbaarheid te behouden. strekken en toch bereikbaarheid te behouden. 
Op sommige locaties is het gebruik van Op sommige locaties is het gebruik van 
deelfietsen echter beperkt omdat de 
haltes vooral productiewaarde hebben 
en veel minder attractiewaarde. 
Vervoerders en overheden zijn daarom nu 
soms alweer in gesprek over het saneren van 
dergelijke voorzieningen. Echter; we durven ook 
te stellen dat het gebruik van deelfietsen aan de 
activiteitenzijde nog lang niet zo breed ingeprent 
is in de reisgewoontes van Nederlanders als het in 
potentie, in de toekomst zou kunnen zijn. 

NEDERLANDSE BUSHALTES+1,5km straal
+ treinstations met OV-fiets +5km straal
+treinstations zonder OV-fiets +5km straal

En die bekendheid met de deelfiets moeten we ook creëren 
door te faciliteren. Niet overal zullen ze direct heel veel 
gebruikt worden, wat acceptabel is als een groei wel in het 
vooruitzicht ligt. Het is in het begin vooral belangrijk om 
dergelijke faciliteiten op bushaltes/busstations te plaatsen 
die ook een zekere attractiewaarde hebben.

58



NEDERLANDSE BUSHALTES+1,5km straal
+ treinstations met OV-fiets +5km straal
+treinstations zonder OV-fiets +5km straal
+bushaltes met +5km straal

Als we nog enkele tientallen busstations of 
bushaltes zou voorzien van deelfietsen, wordt 
feitelijk heel Nederland bereikbaar voor 
iedereen. Wij komen uit op circa 90 busstations/
haltes waar je dit zou kunnen aanbieden, om 
99% van Nederland te dekken .

Moeten dit perse ‘deelfietsen’ zijn zoals we ze 
nu veelal kennen? Nee, andere opties zijn ook 
mogelijk. Bij een van de bijeenkomsten werd 
het idee geopperd om bij kleine, lokale (bus 
of trein) stations, de lokale fietsenmaker ook 
zou kunnen zorgen voor de beschikbaarheid 
van deelfietsen. Deze zou je bijvoorbeeld 
via een app (als bijvoorbeeld BimBimbikes) 
kunnen reserveren, waarna ze op het trein- 
of busstation kunt oppikken. Dat zijn goede 
ideeën! Andere deelmobiliteiten kunnen ook 
van waarde zijn, maar de (elektrische) deelfiets 
is juist waardevol omdat (bijna) iedereen 
die kan benutten. Scooters durft en kan niet 
iedereen berijden, en vragen om een rijbewijs. 
Net als deelauto’s. Elektrische steps zijn voor 
veel mensen risicovoller dan fietsen.

Zoals je dit alleen op nationale schaal kunt 
analyseren, kun je het ook alleen vanuit een 
nationale agenda organiseren. Uiteraard 
kunnen regio’s, provincies en gemeentes kunnen regio’s, provincies en gemeentes 
er op een eigen manier invulling aan er op een eigen manier invulling aan 
geven, maar een landelijke doelstelling geven, maar een landelijke doelstelling 
als ‘heel Nederland moet binnen fiets+OV als ‘heel Nederland moet binnen fiets+OV 
bereik liggen op alle Nederlanders’ bereik liggen op alle Nederlanders’ 
gaat niet behaald worden als die gaat niet behaald worden als die 
ambitie niet nationaal geagendeerd wordt.ambitie niet nationaal geagendeerd wordt.

We durven te stellen dat er in de wereld geen 
ander land bestaat waar deze ambitie zo 
eenvoudig te realiseren is. 

Busstation Druten is één van de locaties die 
deze potentie heeft. Plaatsjes zoals Horssen 
en Molenhoek zouden bereikbaar worden 
als er deelfietsen zouden zijn bij Busstation 
Druten. Busstation Druten is in deze regio echt 
een centraal knooppunt voor bussen, en heeft 
daarmee ook attractiewaarde. Het aanbieden 
van deelfietsen en bijbehorende faciliteiten kan 
hier dan erg zinvol zijn.

Busstation Druten

Horssen

Molenhoek

Druten
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In de verdiepingsstudie van Busstation Druten 
worden ook voorbeelden gegeven van regio-
bedienende knooppunten voor bus, (deel)auto 
en (deel)fietsen. Daarbij zijn voorzieningen 
zoals deelfietsen, stallingen voor e-bikes, 
kluisjes, pakket services, en goede wacht- en 
meet-ruimtes van belang. Goudappel Coffeng 
geeft daar goede uitwerkingen en voorbeelden 
van in het document ‘Gelderse Mobiliteitshubs, 
2020’. 

GOEDE VOORBEELDEN

Goudappel Coffeng, Gelderse Mobiliteitshubs, 2020 

Goudappel Coffeng, Gelderse Mobiliteitshubs, 2020 

Goudappel Coffeng, Gelderse Mobiliteitshubs, 2020 
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10. De fietswinst is groots in het kleine. Inventariseer 
en investeer in comfort kleine voorzieningen.

In het geweld van miljoeneninvesteringen, gigantische 
stallingscapaciteitstekorten, fietskelders en fietssnelwegen, 
vergeten we al snel dat de fietser vooral gebaat is bij een prettige 
beleving en kwaliteit. En die zit vaak ook in het kleine.  

Wensen die gebruikers van de huidige stalling hebben zijn vooral gericht op meer capaciteit, meer ruimte en meer 
kwaliteit zoals bewaking, verlichting, fietspompen en een fietsenmaker (onderzoek fietsparkeren Zwolle 2014). 

Respondent 534 (Zeezijde): ik zou 
de verwarming aan doen. Voor de 
mensen die hier werken is het wel 
erg koud.

Respondent 255 (Zeezijde): De 
ondergrond van de trap is te 
glad. Ik zou liever een ruwere 
ondergrond hebben.

Respondent 244 (Taxistandplaats): 
Bij de markering zou ik gebruik maken 
van een combinatie van kleuren en 
dieren. Ik vind dat de traptreden te 
ver uit elkaar liggen.Fietsen draait om beleving. Van comfort, 

gemak, ruimte, snelheid, veiligheid, schoonheid 
en meer. Er zijn zo veel relatief simpele 
manieren om die beleving te veraangenamen, 
zonder meteen miljoenen te hoeven investeren. 

In Zwolle is een groot onderzoek gedaan naar 
behoeftes rondom fietsenstallingen. Als meest 
belangrijke aspect wordt ‘de aanwezigheid 
van een fietspomp’ genoemd. En ja, 
stallingscapaciteit werd in het onderzoek wel 
vaker genoemd als ‘belangrijk’ aspect dan een 
fietspomp, maar die fietspomp is circa 10.000 
keer zo goedkoop.   

In Leiden werd een vergelijkbaar onderzoek 
gedaan (figuur 7). Op de vraag ‘wat is je 
belangrijkste reden om voor het kiezen van 
een fietsenstalling?’ worden niet verrassend 
de aspecten van ‘kans op een plek’, ‘dicht 
bij het station’ etc. genoemd. Verrassender 
vinden wij dat het aspect ‘aardige mensen bij 
de stalling’ ook door diverse mensen genoemd 
wordt als aller belangrijkste reden om ergens te 
parkeren. 
Andere mensen noemen als belangrijke 
aspecten de ruwheid van traptredes, of de 
onderlinge afstand van tredes naar de stalling, 
of de temperatuur in de stalling die voor de 
medewerkers te koud zou zijn.
Het nodigt uit om lacherig over te doen, maar 
het is verstandiger om de kleine ervaringen juist 
heel serieus te nemen. 

De waarde kan juist ontstaan vanuit enkele 
pilot-stallingen in Nederland waar comfort 
en faciliteiten naar een nieuw niveau worden 
getild. Daarmee creëer je enkele voorbeeldige 
richtlijnen voor andere toekomstige stallingen.

Je zou in die pilots juist kunnen zoeken naar 
wat waarde heeft op grote OV-knopen, en 
wat op kleinere OV-knopen. Een douche in 
de fietsenstalling zouden we eerder bij een 
(middel-)grote OV-knoop zien, misschien 
wel een station waar veel fietsers van relatief 
langere afstand komen. Of een douche in de 
stalling gebruikt zal worden in Nederland? 
Misschien blijkt van niet, maar als we het niet 
ergens testen komen we er zeker niet achter. 

Dit is wederom, hoe klein de faciliteiten ook 
kunnen zijn, een opgave die alleen met een 
zekere nationale regie effect gaat hebben. Als 
we willen dat elke stalling van 1000+ fietsen in 
Nederland over een fietspomp beschikt, dan zal 
het nationaal georganiseerd moeten worden. 

Los van het plezier die het de fietser biedt; 
via kleine vooruitgang ervaren we ook hoe 
maakbaar het fietssucces is. Die ervaring werkt 
mogelijk door in de grotere ambities.

(onderzoek-naar-stalgedrag-gebruikers-fietsenstallingen-nabij-station-leiden-centraal 2011)

Figuur 7: belangrijkste redenen waarom men kiest voor de verschillende fietsenstallingen rond Leiden Centraal
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VOORZIENINGEN, COMFORT KWALITEIT EN 
BELEVING.

Momenteel heeft Malmö misschien wel het 
mooiste voorbeeld van een stalling waar 
het comfort en beleving van de fietser, 
compleet serieus is genomen. Stallingen 
zijn er in allerlei soorten en maten voor elk 
denkbaar model fiets, in de stalling bevinden 
zich lockers, toiletten, douches(!), een 
wachtruimte met waterkraantje, een goede 
fietspomp, een fietsenwinkel die tevens 
als fiets-informatiepunt ingezet wordt, 
vertrekinformatie en kaartjes-automaten. En 
nee, dit is geen eerste klas voorziening waar 
extra voor betaald moet worden. 

Mogelijk ziet een Nederlandse variant er 
anders uit. Maar een fietser voelt zich enorm 
gewaardeerd in een stalling waar met 
dergelijke ernst vorm gegeven is aan zijn 
voorkeuren en beleving. 

Dergelijke details vallen waarschijnlijk snel 
onder de verantwoordelijkheid van lokale 
overheden en vervoerders. Maar daarmee 
geraken ze ook makkelijk in de vergetelheid, en 
is grootschalige toepassing lastig.

Een automaat voor fietslichtjes bij de 
fietsenstalling? Inventariseer nationaal de 
behoefte, bepaal een nationale richtlijn, 
ontwikkel één perfect model (nationale 
uitbesteding, waar verschillende fietslichtjes 
aanbieders een plek in krijgen) en bestel er in 
één keer x-duizenden. Dat zet zoden aan de 
dijk. NS en Prorail kunnen dit uitstekend ook 
nationaal begeleiden. 

Enkele jaren geleden heeft NS ook een 
onderzoek uitgevoerd naar ‘Eersteklas stallen’, 
onder andere op Arnhem en Utrecht zijn er 
‘pilots’ gedaan. Het verschil hierin is wel dat 
het in dit concept ging om betaalde ‘privilege-
stallingen’. Een garantie op een ruime plek 
dicht bij het station, waarvoor circa 150 euro 
per jaar betaald moest worden. Deze pilots 
zijn niet erg succesvol zijn verlopen. Echter; 
waar ons pleidooi verschilt hiervan. Wij 
zien meer potentie in het upgraden van het 
voorzieningen-niveau in en rond stallingen voor  
iedereen.    
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CONCLUSIES

De fiets draait door
Terwijl we dit rapport opstellen zijn er veranderingen 
gaande waarvan we de effecten nog niet goed 
kunnen overzien. In sommige opzichten kan ‘even 
afwachten’ niet onverstandig zijn (moeten we 
stallingen nu nog verder gaan uitbreiden als mensen 
veel thuis blijven werken?), maar in andere opgaven 
is dit juist een moment om hoog in te zetten. Als 
mensen meer thuiswerken wordt een deelfiets 
mogelijk een beter alternatief op de tweede fiets (die 
vooral voordelig is bij dagelijks gebruik). Het kan juist 
een goed moment zijn om daar nu extra vaart achter 
te zetten. Never waste a good crisis. 

Praktisch alle Nederlandse steden zien dat de fiets in 
de toekomst (met dichtere steden) nog meer ruimte 
moet krijgen. Die ontwikkelingen gaan gewoon 
door, en worden door Corona eerder versneld dan 
vertraagd. De fiets kan wel eens een belangrijk 
middel zijn om het OV na de coronacrisis weer op 
niveau te krijgen. 

De fiets en OV zijn juist vanuit die toekomstige 
stedelijke ontwikkeling sterk aan elkaar verbonden. 
In het ontwerpend onderzoek ‘CRA fietsland’ werd 
de toekomst van de fiets in steden ontwerpen 
onderzocht. Posad Maxwan schetst daarin een 
stad (Utrecht, afbeelding rechts) waar de auto 
sterk teruggedrongen wordt, overstappen op het 
OV kan vanuit de snelwegring, overstappen op 
de (deel)fiets (vanuit de auto of OV) kan rond de 
stedelijke binnenring, het centrum is vooral het 
voetgangersdomein. Met de auto kan de stad slechts 
tot zekere hoogte met inpikkers betreden worden.  

Los van hoe het Rijk, NS, Prorail kijken naar de positie 
van fietsen(stallingen) voor het OV; de fiets en het 
OV zullen in de toekomst waarschijnlijk nog sterker 
met elkaar verbonden zijn door de manier waarop 
in het algemeen gekeken wordt (door bv. politici, 
planologen, stedenbouwkundigen, vervoersexperts 
etcetera) naar de stad van de toekomst. Echte 
fietssteden kunnen we alleen maken als het OV hierin 
meegroeit, en een nog sterker OV-land kunnen we 
alleen worden als de fiets daarin meegroeit.  

een zekere onzekerheid
De onzekerheid is een feit, en dat gaat na Corona niet 
veranderen. Technologie maakt dat ontwikkelingen 
(die invloed hebben op vervoer) heel snel kunnen 
gaan. Hoe vervoer er in 2040 uit ziet dat weet 
niemand, ondanks dat 20 jaar heel snel voorbij 
gaat. De uitdaging zit in het feit dat we moeten 
doorontwikkelen ondanks onzekerheden.

 En ondanks dat de fiets in de basis een lokaal 
vervoersmiddel is; in dit rapport het belang van een 
landelijke regie toch heel evident. Want zelfs (of 
eigenlijk; juist) in de laatst gestelde opgave, de winst 
die zit in de kleine faciliteiten, is een zekere nationale 
stimulering en regie nodig om kleine faciliteiten wel 
landelijk op het menu te krijgen. 

De noodzaak van een landelijke regie zit ook in 
diverse andere opgaven. Meer kennis en gevoel voor 
de werking en potentie van deelfiets concepten werkt 
waarschijnlijk beter als we dit nationaal evalueren. 
Bovendien werken dit soort deelfiets concepten 
juist goed wanneer er systemen/producten zijn die 
landelijk begrepen en gekend worden (zoals de OV-
fiets). 
En ook in opgave 9, het aanbieden van voorzieningen 
zoals een deelfiets in meer landelijke gebieden, 
begint vanuit de herkenning, analyse en ambitie 
op nationale schaal. We analyseren waar nationaal 
gezien mobilteitshubs vormgegeven moeten worden, 
om te verzorgen dat Nederland het eerste land ter 
wereld wordt waar je met het OV elke voordeur kunt 
bereiken. En ja, dan kunnen en moeten er op basis 
van de lokale behoeften en kenmerken nog allerlei 
keuzes en nuances gemaakt moeten worden. Maar 
zonder nationale analyse en ambitie zullen veel 
opgaves blijven liggen. 
En zo ook de (stallings)behoeftes van de elektrische 
fietser. Een nationaal onderzoek naar wat deze groep 
belangrijk acht, en hoe we dat kunnen organiseren, 
zou waardevol zijn. Dan kunnen er landelijke 
richtlijnen komen voor bijvoorbeeld bewaakte zelf-
service stallingen op kleine en middelgrote OV-
knooppunten. 

Andere opgaven kunnen beter regionaal 
georganiseerd worden, omdat de belangen 
lokaal heel specifiek kunnen zijn. Dit geldt voor 
bijvoorbeeld de opgave van de fietsvoorzieningen 
op voorstadstations. In hoeverre het in een bepaalde 
stad wenselijk is dat fietsers zich meer kunnen 
spreiden over diverse stations, dat kan een stad zelf 
beoordelen. Maar, het kan wel zinvol zijn om (en dat 
is wel nationaal geoganiseerd) onderzoek te doen 
naar wat het effect is van verbetering van stallings-

capaciteit en -product op stationskeuzes van fietsers. 
Hoe effectief blijkt dit te zijn? Als dit behoorlijk zinvol 
blijkt kunnen voorstadstations wellicht hoger op de 
lijst komen voor verbetering van het stallingsproduct. 

Dit geldt ook voor fietsroutes naar het OV. De 
inventaristatie van waar verbeteringen wenselijk 
zijn kan lokaal gebeuren, maar in het toekennen van 
landelijke budgetten kan wel sterk meegewogen 
worden of een verbetering in een fietsroute ook zorgt 
voor een beter bereikbaar openbaar vervoer (per 
fiets)?

Desondanks is onze overtuiging dat de fiets zodanig 
sterk in de cultuur van Nederland zit, dat dit niet 
zomaar vervangen zal worden. Het is en blijft een 
van de meest prettige en gezonde manieren om 
ons voort te bewegen. Wat betreft de ambities van 
Nederland voor de fiets(+OV) is er alle reden om 
op de pedalen te gaan staan en een tandje bij te 
schakelen!

Utrecht als tekomtige fiets+OV stad, Posad Maxwan in CRA fietsland 
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PRIORITEIT

Zijn de 10 opgaves te ordenen op urgentie? 
Eigenlijk niet, het zijn verschillende typen opgaves, 
per knooppunt is de potentie en het belang van 
een bepaalde opgave verschillend. We willen 
terughoudend zijn in het geven van een ‘ranking’. 
Desondanks zijn er wel diverse principiële 
argumenten te noemen, die een type opgave extra 
belang geven. 

Het is met goede reden de opgave om mee te 
beginnen; uiteindelijk bepaalt de mate waarin 
we progressief insteken op fiets+OV, hoe ver we 
met de andere 9 opgaves gaan komen. Het is een 
algemenere manier van denken die bepaalt waar we 
de lat leggen, de gestelde termijn van 2040 geeft juist 
alle ruimte om te handelen voorbij het volgen van de 
vraag. 

Het belang van dit punt zit in de ‘win-win’ potentie; 
het aanbieden van fietsen(stallingen) kan mogelijk 
slimmer. Het zou een investering kunnen zijn, die 
geld en ruimte bespaart, en die fietser+OV ten 
goede komt. Het is juist een toekomstgericht punt; 
de ambitie tot een ‘deel-economie’ is een groots, 
mondiaal doel. Lukt het ons om dit in Nederland 
echt goed te organiseren? Dan zijn we een mondiaal 
voorbeeld, en blijft Nederland koploper op de fiets. 

 

Het ‘van de grond krijgen’ van fiets-ontwikkelingen 
zal een uitdaging blijven, zeker wanneer de fietser 
een steeds grotere stempel/impact op de openbare 
ruimte gaat hebben in de toekomst. Wij denken 
dat de grenzen van de fiets+OV nog niet in zicht 
zijn, maar mogelijk wel de grenzen van ‘solo’ fiets-
investeringen. Puur het breder en groter maken 
van fietspaden, en stallingen. We zullen in de 
toekomst steeds meer op zoek moeten naar slimme 
inpassing van de fiets in de stedelijke groei en 
ontwikkeling. Kan er in nieuwe hoogbouw een laag 
fietsenstallingen komen? Kan de nieuwe interwijkse 
fietsbrug tegelijkertijd een nieuwe stationsentree 
worden? 

de OV+fietser ziet zijn reis als geheel van deur 
tot deur. de kwaliteit van (regionale) fietsroutes 
is zeer bepalend voor onze (openbare-)
vervoerskeuze.

de OV+fietser is flexibel en heeft baat bij 
(stations)keuze; omgekeerd hebben stations 
baat bij de keuze van de fietser.  

deelfietsen vs. tweede fietsen: de enorme 
potentie.  

sluit fietsroutes en typen stallingen aan bij de 
behoefte en richting van de ‘OV+fietser’.

de  vraag naar OV+fietsen wordt ook sterk 
bepaald door het aanbod (van stallingen en 
deelfietsen), waar we zelf grote invloed op 
hebben. 

fietsroutes en fietsparkeren mee-ontwerpen als 
(mede-)investering in een gebied, niet alleen 
als investering in ‘vervoer’. 

de e-bike beïnvloedt het OV-gebruik steeds 
meer.

bij knooppunten in landelijke gebieden is 
de potentie van (e-)fietsen, deel(e-)fietsen 
en fietsvoorzieningen extra van belang en 
potentie.  

ontwerp vanuit de fietsbeweging en 
menselijke maat. voorkom ‘verkeerskundige’ 
OV-knooppunten, start bij omgevings- en 
verblijfskwaliteit

de fietswinst is groots in het kleine

1.

1.

6.

6.

2.

2.

7.

7.

3.

3.

8.

8.

4.

4.
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9.

5.

5.

10.

10.

Hoe groot de ‘probleem oplossende’ potentie is van 
deze ambitie is zeker de vraag, de proef zal daarvoor 
ook op de som genomen moeten worden. 
Maar; veel maatregelen vallen in de categorie ‘no 
regret’. 

Het maken van fijne openbare ruimtes staat 
bovenaan de agenda van bijne elke stad of dorp. 
Dat we daarin de natuurlijke beweging van mensen 
opnemen, is voor de plek van waarde, maar ook voor 
de efficiëntie en logica van een OV-knoop. De opgave 
raakt sterk aan opgave 4, het pleit voor het inbedden 
van vervoersambities in bredere ambities voor de 
stad. De fietser en zijn beweging zijn daarin een 
soort bindmiddel, vragend naar goede routes, veilige 
plekken en menselijk maat.

Ook hier geldt: alle steden en dorpen in Nederland 
zijn hoe dan ook al bezig met het verbeteren van 
fietsroutes. Vanuit OV-knopen zijn bepaalde routes 
mogelijk extra belangrijk, OV-belangen kunnen 
helpen om verbeteringen voor elkaar te krijgen 
waar de hele stad plezier van heeft. De tijdswinst 
die de fietser op zijn fietsroute kan behalen door 
minder stops en directere routes, kan wel eens de 
meest waardevolle manier zijn om het ‘OV’ sneller te 
maken. 

De opgave is het resultaat van misschien wel de 
snelste en meest recente ontwikkeling die gaande is 
op het gebied van vervoer. Het stellen van de opgave 
is ook een alarmering; we moeten er alert op zijn en 
ook snel op deze ontwikkeling kunnen inspelen. 
De opgave roept zelfs de vraag op of de 
fiets(snelwegen) niet standaard onderdeel zou 
moeten zijn bij de ontwikkeling van de openbaar 
vervoerslijnen. Niet als middel voor voor/natransport, 
maar ook als alternatief of aanvulling op bijvoorbeeld 
de bus. 

Een goede landsbalans qua bereikbaarheid is één 
van de hoofddoelen van het OV. Op fiets, en ook 
OV gebied krijgt de (rand)stad veel aandacht en 
middelen. De (deel)fiets is nu juist bij uitstek een 
middel dat, door zijn grote actieradius en flexibiliteit, 
in de periferie van enorme meerwaarde kan zijn. Daar 
zijn andere, dure OV-investeringen vaak moeilijker 
door de lage bevolkingsdichtheid. 

Alle genoemde opgaven zijn zeer complex, behalve 
deze.

Elke Nederlandse fietsenstalling met >300(?) fietsen 
heeft recht op een fietspomp. Elke inpandige stalling 
van >1000(?) fietsen heeft recht op een automaat 
met fietslichten. En een toilet. En een waterkraantje. 
Daarnaar handelen staat ook symbool voor de 
manier waarop we de fietser serieus nemen. We 
kijken echt naar wat hij wil, en faciliteren dat juist 
in de kleinere details. Je voelt bij het knooppunt de 
waardering voor het feit dat je fietst. 

En bovendien, met kleine investeringen in 
faciliteiten, ervaren we heel snel en makkelijk hoe 
maakbaar het fietssucces is. En met die ervaring werk 
je anders aan de grote opgaves en faciliteiten.

Ook in dit punt zit het belang in de winst die aan 
twee kanten te behalen is. We bewijzen er de 
fietser een dienst mee, en tegelijkertijd kan het de 
stromen van het stationsgebied beïnvloeden, die de 
omgevingskwaliteit van het station ten goede komt 
(sturing van drukte).

PROBLEMEN VAN GISTER OPLOSSEN
Sommige problemen hadden in het verleden al meer 
aandacht verdiend. Bijvoorbeeld; veel knelpunten 
in regionale fietsnetwerken (in onze optiek) nooit 
mogen ontstaan.

BASIS NU OP ORDE BRENGEN
Fiets+OV-aspecten waarvan je mag verwachten dat 
ze op orde zijn bij elk knooppunt

OV VAN DE TOEKOMST
Uitdagingen die vooral in de (nabije) toekomst 
belangrijker worden

TOP AMBITIES
Opgaves die er voor zorgen dat de toekomst van 
fiets+OV geweldig wordt

*deze indelingen is geen puur 
objectieve of kwantitatieve 
vaststellingen, maar ook een 
persoonlijke inschattingen en 
indicatie.  

Waar bijvoorbeeld stallingscapaciteitsproblemen zijn, 
is het hoe dan ook goed om dit op te lossen. Als dit 
tegelijkertijd zorgt voor een andere (meer gewenste) 
stationskeuze is dat een mooie bijkomstigheid. 
Flexibiliteit in dienstregeling (de intercity stopt soms 
ook op een ander voorstadstation) komt de fietser 
ten goede (want juist de fietser is flexibel). En; veel 
steden (bv Utrecht) willen sowieso al graag naar een 
‘polycentrischer’ stadsmodel, waarin niet alles op één 
kern draait. De fiets kan meerijden met die kansen.
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uitgangspunten
In algemenere zin is in dit rapport een algemenere 
werkwijze geschetst voor ontwikkeling van OV-
knooppunten. Namelijk; start vanuit de gewenste 
ontwikkeling van een gebied in de breedtste zin, 
en denk daarbij na over de plek en vorm die een 
OV-knoop daarin heeft. Dat levert meer waarde 
en kansen op ontwikkeling op, en voorkomt een te 
verkeerskundige omgeving en insteek. 

Daar hoort nog een uitgangspunt bij: denk vanuit 
de beleving van de fietser, en hoe divers die 
beleving en wensen zijn. 

Dat is niet eenvoudig, maar draait wel om het 
ontwikkelen van gevoel voor de hele persoonlijke 
beweegredenen van mensen, die hele verschillende 
voorkeuren hebben.

ontbrekende kennis
1. Hoe groot is de latente vraag naar fiets+OV? 

Hoeveel zou dit meer gedaan worden als 
de fietsroutes, stallingscapaciteiten en 
stallingskwaliteit nog meer verbeterd?

2. Een groeiend gebruik van fietsen+OV; in 
hoeverre gaat dit ten koste van andere 
vervoersmodaliteiten, en welke? Ten koste 
van ‘lopen’ (niet perse wenselijk) of ten koste 
van autogebruik (zeer wenselijk) of juist ten 
koste van busgebruik (wisselend wenselijk). Dit 
bepaalt mede de mate van wenselijkheid om 
meer mensen op de fiets te krijgen.

3. Wat, en hoe groot, is de potentie van 
deelfietsen? In welke mate kan deze de tweede 
fiets gaan vervangen? Hoeveel fietsen en 
stallingen scheelt de deelfiets? Het pilotten 
hiervan moet een nationale agenda zijn, en mag 
groots worden uitgerold. 

4. Rond het thema ‘stationskeuzes’ van de fietser 
is wel enig onderzoek gedaan, maar het blijft 
nog lastig om goed gevoel te krijgen bij het 
belang van verschillende aspecten voor de 
stationskeuzes van fietsers. 

5. Wat zijn de behoeftes van e-bikers mbt 
stallingen? In welke mate zorgen de huidige 
stallingen voor het wegblijven van e-bikers+OV?

6. In hoeverre zal de corona-crisis zorgen voor 
overname van de e-bike van met name 
busvervoer?

7. Welke ‘kleine’ wensen heeft de fietser+OV, waar 
we morgen vorm aan kunnen geven? 

8. Over fiets&trein is relatief veel bekend, over 
de fiets als voor- of na-transport van de bus 
minder. Welke specifieke uitdagingen of vragen 
daarin nog spelen kan nog onder de loep 
genomen worden.

analyses
Behalve dat dit rapport een schets is van de typen 
opgaves die op het terrein van fiets+OV bestaan, 
tekenen we ook een manier van analyseren die wij 
waardevol achten voor de ontwikkeling van elk 
knooppunt. Het belang van een aantal van deze 
werkwijzen willen wij hier onderstrepen:

1. Analyseer op ‘stad-schaal’ de beweging van de 
fietser; fietsbeweging rondom het knooppunt, 
en fietsbeweging van/naar het knooppunten. 
De plaatsing van bijvoorbeeld stallingen 
kan hierop aansluiting zoeken. Data van de 
fietstelweek is hiervoor bijvoorbeeld bruikbaar, 
hoewel de veroudering van de data wel in acht 
moet worden genomen (is het knooppunt sinds 
2016/2017 niet aanzienlijk veranderd). 

2. Analyseer woon-dichtheden/ inwoners 
hoeveelheden in relatie tot de ‘fietsschaal’ 
van hoofdzakelijk 1-3 kilometer, tot zeker 5 
kilometer. En, de verdere woonkernen tot 15 
kilometer zouden door de e-bike ook relevanter 
kunnen worden.  CBS gegevens bieden deze 
mogelijkheid.

3. Analyseer ook dichtheden van werkgelegenheid 
in relatie tot fietsafstanden vanaf knooppunten. 
Liggen de zwaartepunten van werkgelegenheid 
op loop of fietsafstand van het knooppunt? En 
wat is de kwaliteit van fietsroutes en overige 
OV-verbindingen richting deze plekken? Deze 
dataset is voor heel Nederland aanwezig, maar 
voor ons niet toegankelijk (kost 20.000 euro). 
Daar ligt nog een kans. 

Met de juiste datasets is het mogelijk om alle 
stations/OV-knopen van Nederland in één keer te 
analyseren, en hier een (online?) data-platform 
van te maken. Het geeft fiets-basiskennis voor elk 
knooppunt.

kaartbeelden
Bij de ruimtelijke ontwikkelingen van knooppunten 
is het in kaart brengen van de verschillende 
ruimtes en stromen zeer belangrijk. We zien dat 
ook in de verdiepingssstudies, de knopen heel 
verschillend gevisualiseerd worden. De kleuren, 
detailniveau’s, schalen, lagen en dimensies (2 of 3?) 
zijn zeer verschillend. Dat maakt sommige kaarten 
beter dan anderen, maar los daarvan worden 
vergelijkingen ook niet makkelijker. Wij denken dat 
twee dingen belangrijk zijn:

1. Dat er op de schaal van de ‘stationsomgeving’ 
(zeg stationsgebied +300m straal), een soort 
huisstijl voor heel Nederland wordt gemaakt 
op basis van de BGT. Een prettige kaart-layout 
kan met enkele muisklikken op alle stations van 
Nederland toegepast. 

2. Daarin moeten fiets-aanrijroutes en stallingen 
duidelijk getekend zijn. Fietsenstallingen zijn 
momenteel nog niet in kaart gebracht (in GIS). 
We hebben dit voor de 13 voorbeeldstations 
gedaan, maar dit zou voor heel Nederland 
wenselijk kunnen zijn. 

3. Maak aanvullend op plattegronden, gebruik 
van Google Earth (of andere satelietbeeld 
aanbieders). Alleen die manier geeft zowel 
een gebiedsoverzicht, als gevoel bij de 
hoogteverschillen. Hoogteverschillen zijn 
cruciaal voor de vormgeving van stations, zeker 
in relatie tot fietsroutes en stallingen. Google 
Earth geeft, omdat het echte beelden zijn, meer 
gevoel voor (menselijke) maat en schaal dan 
standaard plattegronden. 

 

 

ontwerp
Een kernvraag van de fiets+OV opgave betreft; 
hoeveel fietsgroei is er nog mogelijk en wenselijk 
bij de OV-knopen? Lopen we niet nu al tegen de 
grenzen aan? 
De  vraag is; lopen we echt tegen de ruimtelijke 
grenzen aan, of kunnen we creatiever nadenken 
over ruimte maken en ruimte slim invullen op de 
langere termijn?

We denken dat er veel meerwaarde kan zitten 
in het organiseren van ontwerptrajecten, waar 
juist over de langere termijn vormgeving van 
vervoersknopen wordt nagedacht. Dat gebeurt 
in de huidige handelingsperspectieven natuurlijk 
ten delen. Maar, het zijn in beperkte mate 
ontwerpstudies.

Kunnen we op creatieve(re) wijze ruimte en 
oplossingen vinden voor stallingen?  Welke 
ruimte ligt er boven de sporen (wordt onderzoek 
naar gedaan)? En kunnen we nog veel grotere 
stromen fietsers op een slimme(re) manier door 
de knoop geleiden? Kunnen de voorstadstations 
knooppunten van formaat worden? Wij denken (en 
dat is meer een gevoelsmatige kwestie) dat er nog 
veel verkenningsruimte ligt. 

ADVIES VOOR 
WERKWIJZEN
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extra inventarisaties knooppunten

BIJLAGE

info@track-landscapes.com
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+- 10 km
fietsen

+- 5 km

+- 3km

FIETSROUTES NAAR STATION
CULEMBORG 

DATA FIETSTELWEEK 2016

aantal passages 
fiets

CULEMBORG

INWONERSDICHTHEID
CBS 2018

De inwoners van Culemborg zijn behoorlijk verspreid 
over de twee zijdes van het spoor (oost en west), 
het oosten (de centrumkant) heeft maar ietsmeer 
inwoners.

Ten zuidwesten van het station bevind zich een 
bedrijventerrein zonder woningen (1). 

Het fietsgebruik richting station Culemborg is logisch 
gelinkt aan de inwonersdichtheden. 

Ten Noorden van het station bevinden zich vier spoor-
onderdoorgangen, om de circa 400 meter (afbeelding 
rechts boven). Ten Zuiden van het station bevindt 
zich slechts één spoor-onderdoorgang die ver buiten 
Culemborg ligt. Deze ligt 1300 meter van de tunnel die 
ten noorden van het station ligt. 

Er ligt daarom (te) veel druk op deze krappe tunnel (zie 
foto, vanaf de westzijde spoor genomen), waar zowel 
auto’s, fietsers als voetgangers doorheen moeten. 
De fietspaden er onderdoor zijn aan beide zijde twee 
richtingen. De oversteek van de weg vóór de tunnel 
(waar de fietser fietst) wordt ervaren als gevaarlijk.  

Station CULEMBORG 

Stoptrein 
station

Bushalte

IC station

mega station

inwoners aantallen per 500*500m

1
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250m

500m

scheve fietsverdeling
52% van in/uitstapper komt met de fiets naar 
het stations (woningzijde). Veruit de meest 
fietsenstallingen liggen aan de oostzijde van het station 
(circa 2000), waar ook het stationsgebouw en het 
gebouw voor bewaakte stallingen zich bevindt. Deze 
1200 bewaakte stallingen zijn voor slechts 32% bezet 
(1). 

CULEMBORG

perron: + 7.5

maaiv.: + 1.5
maaiv.: + 

6.5

De onbewaakte stallingen aan de oostzijde zijn 
daarentegen overvol (2; 115% bezetting).
De stallingen aan de westkant (slechts 624) zijn 
voor maar 85% bezet (3). Qua fietsen(stallingen) 
is Culemborg een ‘scheef’ station te noemen; in 
zowel de richting van Utrecht (oostelijk perron) als ‘s 
Hertogenbosch rijden ongeveer evenveel treinen. Ook 
de inwonersaantallen zijn veel gelijkzijdiger.  

Eén van de oorzaken die zorgt voor de ongelijke 
verdeling van fietsers is de gevaarlijke oversteek, 
die door inwoners uit het noordwesten genomen 
moet worden om aan de westkant te stallen (4, zie 
plattegrond). 

Om de oversteek te vermijden, fietsen ze veelal onder 
de tunnel naar de oostkant van het spoor en stallen 
daar hun fiets. Er zijn al plannen bij de gemeente om de 
oversteek veiliger te maken (zie kaartje rechts) met een 
rotonde. 

krapte in op het station
Een huidig probleem is de overbelasting van zowel de 
perrons (te klein) als de perrontunnel. Aan de oostzijde 
kan het perron (treinen naar Utrecht) per trap direct 
vanaf het ‘stationsplein’ bereikt worden. Maar om aan 
de westzijde (‘s Hertogenbosch trein) te komen, moet 
en tunneltje gebruikt worden (5). Deze is in de spits (te) 
druk.  

Hoogte...
De sporen liggen op een dijk die 6 meter hoger liggen 
dan de oostelijke sporen (2,3). Aan de westzijde is het 
maaiveld wel opgehoogd (4). 

2

tunnel

losliggend fietspad
voetgangersgebied
autoweg
parkeerplaatsen
gebouw
sporen
perrons

bewaakte stalling

onbewaakte stalling

ondergrondse stalling

1200 fietsenstallingen, 
voor 32% bezet

2 laags onbewaakte 
fietsenstalling met kap

1200 (32%)

2L-Onb-kap

3

4
5

1

1

tunnel
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fietsverbetering = stationsoplossing
Culemborg is bij uitstek een station waar zowel grote 
als kleine verbeteringen voor de fiets, kunnen leiden tot 
bredere functionering van het station.
Het verbeteren van de oversteek vóór de tunnelweg is 
de eerste noodzakelijke korte termijn verbetering. 

Wij zien daarnaast een extra investering die leidt tot 
meerwaarde voor Culemborg en het station; een 
nieuwe interwijkse verbinding in de zuidzijde van 
Culemborg, te midden van de lange onkruisbare 
spoorzone. Daar vlak boven beginnen de perrons al; er 
kan goed een extra stationstoegang komen aansluitend 
op de tunnel. 

CULEMBORG Die zorgt dat een gedeelte van reizigers makkelijker 
aan de (zuid)westijde kunnen komen (perrons richting 
Den Bosch). Drukte wordt zo beter verspreid over de 
breedte van de perrons, en de stationstunnel wordt 
ontzien.  

Deze nieuwe tunnel zou moeten aansluiten op betere 
fietsroutes richting zowel de wijken Terwijde/Voorkoop 
(oost) als Parijsch/Molenzicht (west). Dan kan interwijks 
fietsverkeer ook zuidelijk in Culemborg stromen, de 
druk op de Tunnelweg wordt daarmee verminderd. De 
nieuwe tunnel kan bijvoorbeeld heel belangrijk zijn voor 
scholieren die naar de middelbare school ‘ORS Lek en 
Linge’ (grootste middelbare school) fietsen. 
Verbeteringen van fietsroutes in en rond het 
industrieterrein ‘de Paveien’ maken de huidige 
westelijke stationskant ook al sneller en beter 
bereikbaar (1&2). Investeringen in fietsroutes kunnen 
voorsorteren op toekomstige (woon)functiemening in 
het gebied.

ORS Lek en Linge

ORS Lek en Linge

ORS Lek en Linge

ORS Lek en Linge

fietsroute; bestaand

fietsroute; te verbeteren

fietsroute; toevoegen

tunnel; bestaand

tunnel; voorgesteld

perrons

fietsenstallingen; 
bestaand

fietsenstallingen; 
voorgesteld

1

1

2

2

Extra stationstoegang aan zuid-
zijde perrons
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DATA FIETSTELWEEK 2016

AMERSFOORT 
SCHOTHORST

INWONERSDICHTHEID
CBS 2018 

Amersfoort Schothorst functioneert sterk als een 
voorstadstation van Amersfoort Centraal. 85% van 
reizigers die opstapt op Amersfoort Schothorst, reist 
door naar/via Amersfoort Centraal. Dit cijfer wordt 
genoemd in handelingsperspectief, we kunnen dit 
niet verifiëren. Daar hangt logisch mee samen dat 
de meeste reizigers hun oorsprong (voordeur) te 
noordwesten van Schothorst hebben. Hier bevindt 
zich sowieso het grootste woongebied van (de scheef 
gegroeide stad) Amersfoort. Voor wie ten zuiden 
van van Schothorst woont, geldt veel sterker dat 
Amersfoort Centraal op (bijna) even korte fietsafstand 
ligt als Amersfoort Schothorst. In de gegevens van de 
fietstelweek is ook te zien dat de verbinding met het 
noordwesten sterk is. 

Er loopt een fietspad en voetpad onder de perrons door 
die tevens de entree naar de middelste perrons vormt 
(afb 1). De voetganger heeft weinig ruimte in de tunnel 
en dit is in combinatie met veel fietserverkeer niet 
prettig. 

Amsersfoort Schothorst noordwest Amersfoort Schothorst zuidoost

aantal passages 
fiets

Stoptrein 
station

Bushalte

IC station

mega station

inwoners aantallen per 500*500m
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250m

fietsenstallingen (zuidoost)
56% van in/uitstapper komt met de fiets naar het 
stations (woningzijde). Alle fietsenstallingen liggen aan 
de zuidoostzijde van het station (1233 onbewaakt+ 380 
zelfservice bewaakt), Deze 1233 bewaakte stallingen 
zijn voor 105% bezet. 

De Hoef
Het nieuw te ontwikkelen woonwerk-gebied ‘de Hoef’ 
(1) ligt in zijn geheel op loopafstand van Amersfoort 
Schothorst (maximaal 500 meter). Het is niet te 
verwachten dat dit tot grote hoeveelheden extra 
fietsers richting station Amersfoort Schothorst gaat 
leiden. 
Bij de plannen voor een verbeterde stationsomgeving 
wordt vooral op de zuidoostzijde gericht, in 
aansluiting op de ontwikkelingen van de Hoef. De 
optie die het meest waarschijnlijk wordt geacht, is 
het verwijderen van de fietsenstallingen op maaiveld 
aan de zuidoostzijde, en dit naar een ‘hub-gebouw’ te 
plaatsen, ook aan de zuidoostzijde. 

perron: + 4.8

maaiv.: + 2.5

maaiv.: + 3.8
maaiv.: 

+ 1.2

Maar, als de meeste reizigers/fietsers uit het 
noordwesten komen, vinden we dit uit fiets-oogpunt 
niet logisch. Het doel van het ‘hub gebouw’ is 
vooral het vrijspelen van het stationsplein aan de 
zuidoostzijde, zodat er in aansluiting op de Hoef 
een mooi ontvangstdomein/plein ontstaat. Dit is 
voor voetgangers vanuit de Hoef zeker wenselijk. 
Momenteel is er namelijk rond de stallingen wrijving 
tussen fiets en voetgangers. 
Maar, fietsers uit het noordwesten (waar de meeste 
mensen vandaan komen) moeten dan onnodig door 
de tunnel, een gebouw in, de trap op naar de eerste 
verdieping (plint = commercieel), de trap weer af, en 
terug lopen in de richting waar ze net vandaan kwamen 
fietsen. Dat is niet drempelloos of logisch, en leidt tot 
veel overbodig gebruik van de tunnel. De situatie kent 
veel gelijkenissen met Culemborg. 

Hoogte
De sporen liggen circa 2.3 meter hoger dan het 
maaiveld aan de zuidoostzijde. Juist in de noordwest 
zijde is meer hoogteverschil aanwezig. Er is al een 
plateau, gekoppeld aan de doorgaande autoweg met 
‘Kiss+ride’ (onderstaande foto en foto rechtsboven op 
vorige pagina). 1

250m

500m

AMERSFOORT 
SCHOTHORST

losliggend fietspad
voetgangersgebied
autoweg
parkeerplaatsen
gebouw
sporen
perrons

bewaakte stalling

onbewaakte stalling

ondergrondse stalling

1200 fietsenstallingen, 
voor 32% bezet

2 laags onbewaakte 
fietsenstalling met kap

1200 (32%)

2L-Onb-kap

1

1
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Twee gezichten
Wij zien een logischere ontwikkeling in het maken van 
een fietsenstalling van formaat in de noordwestzijde 
van Amersfoort Schothorst. Deze kant sluit direct aan 
op de richting van de fietser en voorkomt daarmee 
tijdsverlies en belasting van de tunnel. Aan deze zijde 
is logischer vorm te geven met hoogteverschillen die al 
aanwezig zijn.

Een station (en zeker een voorstadstation) hoeft niet 
altijd ‘twee voorkanten’ te hebben. We stellen dat de 
zoektocht vaker zit in het zoeken naar twee gezichten, 
met verschillende eigenschappen en functies. 
 
Amersfoort Schothorst kan en mag best twee 
verschillende gezichten krijgen. De functies aan beide 
stadzijden zijn ook zeer verschillend. De zuidoostkant 
kent veel meer werkgebieden, de noordwest kant meer 
woongebied. 
De zuidoostkant krijgt het gewenste ontvangstplein, dit 
richt zicht op voetgangers, die ook veel van en naar de 
Hoef e.o. zullen komen en gaan. 
Aan de noordwestzijde kan het fietsenstallen 
ontwikkeld worden door de dubbele maaiveldhoogte 
door te trekken. Het fietsparkeren kan hieronder 
(bewaakt) en erbovenop (onbewaakt) vormgegeven 
worden. De 2700 gewenst stallingen passen daar zeker 
in. Het huidige stationsgebouw verdient sowieso 
vernieuwing.
Op het plateau kunnen ook woningen gebouwd 
worden, met enkele (commerciele) voorzieningen in de 
plint. Het geeft een herkenbaar stationsaanzicht. 

Door het verruimen van het plateau biedt ook de kans 
om de K+R logischer en fraaier op de tunnel (perron 
toegang) aan te sluiten. 

AMERSFOORT 
SCHOTHORST

routes fietsroutes fiets

routes en pleinen routes en pleinen 
voetgangersvoetgangers 72



+- 10 km
fietsen

+- 5 km

+- 3km

FIETSROUTES SCHIEDAM 
DATA FIETSTELWEEK 2016

SCHIEDAM

3

250m

3

4

2

trap

route naar perrons

aantal passages 
fiets

Schiedam Centraal is een ander (referentie) station 
van categorie 3 (belangrijk, maar ondergeschikt aan 
hoofdstation, in dit geval Rotterdam Centraal).
Er spelen grote stedelijke ontwikkelingen ten noorden 
van het station (1, tussen snelweg en spoor), die 
ook invloed hebben op het stationsgebied. Het is te 
hopen dat in deze ontwikkelingen, de fietskwaliteit 
langs de Schie en parallel aan het spoor meegenomen 
wordt. Deze is ondermaats, en al decennia wordt 
gepraat over een gewenst upgrade van de fietsroute 
langs de belangrijkste structuur van Schiedam: de 
Schie. In ‘de Hollandse banen (2), West8’ werd dit 
bijvoorbeeld voorgesteld. Ook in de data van de 
fietstelweek is zichtbaar dat de Schie niet bijzonder 
veel befietst wordt. Hier ligt ook de fietskans van 
het station: een sterkere orientatie op de Schie 
vormgeven. De huidige stallingen bevinden zich onder 
de sporen, tussen de Schie en het station. Maar, het 
is een onaantrekkelijke onderwereld (3). Er liggen al 
gedachtes om Schiedam Centraal in deze orientatie 
verder te ontwikkelen (4, OV 2040; Werkboek 
ruimtelijke verkenning, casus Schiedam), dat zijn goede 
gedachtes die kans bieden voor de fiets(enstallingen).  

losliggend fietspad
voetgangersgebied
autoweg
parkeerplaatsen
gebouw
sporen
perrons

bewaakte stalling

onbewaakte stalling

ondergrondse stalling

1200 fietsenstallingen, 
voor 32% bezet

2 laags onbewaakte 
fietsenstalling met kap

1200 (32%)

2L-Onb-kap
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FIETSROUTES NAAR STATION
CULEMBORG 

DATA FIETSTELWEEK 2016

MAASTRICHT

INWONERSDICHTHEID
CBS

De ligging van station Maastricht ten opzichte van de 
inwoners in de ruime omgeving, is erg a-symmetrisch. 
In een straal tot 5km ligt de meeste woongelegenheid 
aan de westkant, maar tot 3 kilometer is de 
woongelegenheid vrij gelijk verdeeld over beide zijden 
van het spoor/station. Tussen 5 en 10 kilometer ligt 
alleen de oostkant in Nederland. Er liggen veel Zuid-
Limburgse woonkernen op deze afstand. 

We zien dan ook dat de fietsbeweging naar het station 
aan de oostzijde een lange doorgaande lijn heeft (1). 
Ook de universiteit is sterk verbonden aan het station 
(ten zuiden van het station).

Er worden reeds diverse ontwikkelplannen 
gemaakt voor het stationsgebied (2). Een sterkere 
verbondenheid tussen oost en centrum is daarbij een 
van de belangrijkste uitgangspunten.

2 2

aantal passages 
fiets

Stoptrein 
station

Bushalte

IC station

mega station

inwoners aantallen per 500*500m
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1

250m

500m

fietsenstallingen (zuidoost)
Slechts 27% van in/uitstapper komt met de fiets naar 
Maastricht (woningzijde). De grootste fietsenstalling 
ligt aan de centrumzijde (westzijde); 2850 
ondergrondse stallingen volgens het ‘24 uur gratis’ 
concept (foto vorige pagina). De bezetting is hier 
relatief laag; 46%. In de toekomst komt er een directe 
verbinding van de stalling naar de perrons, momenteel 
moet er via dezelfde trap in en uit de stalling gelopen 
worden. Dit is omslachtig. Aan de oostzijde liggen 620 
onbewaakte stallingen (foto vorige pagina), deze zijn 
overvol (135%). De situatie kent veel gelijkenissen met 
Den Bosch. 

Spoorbarrière
In Maastricht kunnen de sporen alleen ten zuiden 
van het station gekruist worden, via een tunnel (1), of 
spoorovergang nog iets zuidelijker (2). Voetgangers 
kunnen ook gebruik maken van de passerelle die 
over de sporen loopt (3). De eerste vier perrons 
van Maastricht zijn vanuit de centrumkant zonder 
passerelle te bereiken omdat dit kopsporen zijn.  

Meer dan een kilometer ten noorden van het station 
kan het spoor pas weer met de fiets overkruist worden. 
Om vanuit het oosten, bij de westelijke fietsenstalling 
te komen (bewaakt, en met capaciteit), kan de tunnel 
(1) gepakt worden die in één redelijk directe beweging 
bij de stalling uit komt. Echter; dit is een éénrichtings 
fietstunnel. Wie van de stalling, terug naar het oosten 
moet, is gedwongen de zuidelijke (gelijkvloerse) 
oversteek te nemen (2). Dit is een behoorlijke omweg 
en omslachtige beweging. Zeker voor reizigers uit het 
noordwesten van Maatricht (e.o.) is deze route erg 
onwenselijk. Ook hierdoor zullen de stallingen aan de 
oostzijde overvol zijn. 

MAASTRICHT Er zijn plannen voor een nieuwe fietsbrug ten noorden 
van het station (zie afb 4), met parralel aan het spoor 
nieuwe vastgoedontwikkelingen aan de oostzijde. 
(Afbeelding 3 kijkt vanuit de centrumzijde richting het 
oosten, omgekeerd aan afbeelding 4).

De sporen en perrons liggen in Maastricht op gelijke 
hoogte met de omgeving. Een brug is daardoor 
mogelijk, maar circa 7-8 hoogtemeters moeten aan 
beide zijden overwonnen worden. De ruimte voor 
opgangen is schaars gereserveerd, waardoor aan beide 
zijden dubbele lussen worden gedacht. Dat kan, maar 
levert ook nog een omrijafstand van zeker 300 meter 
op. Voor fietsers is dat heel veel. 

Er wordt ook gedacht om een complete ondertunneling 
onder het stationsgebouw te maken in plaats van de 
huidige passerelle. Fietsers zouden hier met de fiets 
in de hand doorheen kunnen lopen. Ook dit is een 
interessante optie, maar naar verwachting duur en 
bovendien niet erg logisch m.b.t. het stationsgebouw 
aan de ooskant. Deze is vormgegeven naar de 
passerelle (foto vorige pagina). 

De plannen staan allemaal nog niet vast. 

trap

route naar perrons

passerelle

losliggend fietspad
voetgangersgebied
autoweg
parkeerplaatsen
gebouw
sporen
perrons

bewaakte stalling

onbewaakte stalling

ondergrondse stalling

1200 fietsenstallingen, 
voor 32% bezet

2 laags onbewaakte 
fietsenstalling met kap

1200 (32%)

2L-Onb-kap
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Wij zien een aantal potenties voor het station 
Maastricht die iets afwijken van de huidige plannen, 
maar er wel aansluiting op vinden. 

Er zou op korte termijn een verruiming van de 
oostelijke fietsenstalling plaats kunnen vinden. Er zou 
daarvoor naast het stationsgebouw, een nieuw gebouw 
ontwikkeld kunnen worden (1). Dit kan met drie of 
vier lagen een combinatie worden van voorzieningen, 

MAASTRICHT winkels (commerciële plint) en fietsenstallingen. 
Hier zou heel goed een camerabewaakte zelfservice 
stalling kunnen komen. Ook e-bikers uit het oosten 
kunnen hier dan goed hun fiets stallen. Een gedeelte 
kan ook onbewaakt blijven, mogelijk zelfs op het dak. 
De opgang kan in of rond het gebouw vormgegeven, 
stallingen op eerste, tweede of derde verdieping 
kunnen vrij direct aansluiten op de hoogte van de 
bestaande passerelle (+ 6m). 

De nieuwe brug zou veel betekenis voor fietsers hebben 
in Maastricht, maar verdient zeker in noordoostelijke 
richting een directe opgang krijgen (2); in lijn met de 
richting van de fietsers van die kant. In de oostkant van 
het station is daar zeker de ruimte voor. 

De brug zou gezamenlijk met nieuw vastgoed 
ontwikkeld kunnen worden aan de oostzijde (zoals 
reeds gedacht wordt). 

Wij zouden echter voorstellen om een 
voetgangersverbinding te maken op de tweede 
verdieping van deze reeks gebouwen (gele strip). Zo 
wordt kan de nieuwe fiets en voetgangersbrug op 
gelijke hoogte aangesloten worden op de bestaande 
passerelle (3), via de het nieuwe stallingsgebouw naast 
de passerelle. 

Er ontstaan daarmee een doorlopend verhoogd circuit 
dat aansluit op beide zijdes van de stad. 

In de toekomst zou het denkbaar worden dat vanaf de 
nieuwe voet/fietsbrug, trappen komen naar de perrons 
(4). 
De bovenste verdieping van het gebouw naast de brug 
zou dan een logische functie als fietsenstalling kunnen 
krijgen om nog meer fietsgroei op te vangen (5). 

Dit alternatieve idee gaat meer uit van een groeiplan, 
de invullingen van gebouwen moet flexibel kunnen 
blijven, de routes van fiets en voet zijn minder flexibel 
maar kunnen wel groeien in de tijd.  
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LEIDEN

INWONERSDICHTHEID
CBS

Leiden Centraal ondervindt aan beide zijden sterke 
stedelijke druk, de fietsbeweging van en naar het 
station komt van alle kanten. 
De beweging van/naar de zuidoost kant is iets 
groter, hier ligt ook het centrum en de grootste 
woningdichtheid binnen drie kilometer. Maar het 
verschil met de noordwest zijde is niet heel groot, de 
noordwest zijde is zeker niet ‘de achterkant’. Het LUMC 
ligt hier direct naast het station.

Tussen de 3 en 10 kilometer is juist ook aan 
de noordwest zijde van het spoor/station veel 
inwonersdichtheid te vinden.

De ingangen van het station Leiden zijn helder, haaks 
op de sporen ligt het stationsgebouw. Het stationsplein 
aan de noordwest kant (1) wordt sterker ingekaderd 
door gebouwen, het stationsplein aan de zuidoost zijde 
(centrum zijde) is opener (2).  
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250m

250m straal

LUMC

LEIDEN
stallingen en routes

Omdat de sporen/perrons circa 5-6 meter boven 
maaiveld liggen, zijn er vlak naast de stationspleinen 
twee spoor-onderdoorgangen (1), fietsers en 
voetgangers delen deze onderdoorgangen wel met 
de bus en auto. Er ontstaat daarmee in een vierkant 
om het station met fietsroutes. Op alle hoeken van dit 
vierkant sluiten fietsroutes aan vanuit alle kanten van 
de stad. 

De stallingen van station Leiden liggen nogal 
versnipperd rond het station, maar nooit ver van de 
‘fiets vierhoek’. Er zijn in totaal zo’n 9 stallingen. De 
stallingen op het maaiveld zijn onbewaakt, in twee 
kelders bevinden zich ook bewaakte stallingen (2,3). 
Ook zijn er stallingen op het maaiveld, onder de sporen 
geplaatst (4). Dit is bij Leiden Centraal niet onlogisch, 
de sporen liggen circa 5 meter hoger dan het maaiveld. 
Onder de taxi standplaats bevindt zich ook een 
verdiepte stalling, met veel stallingsproblematiek (5). 

Hoewel het stallen versnipperd en chaotisch is, zijn de 
ingangen van het station in Leiden wel eenvoudig en 
helder gelegen, temidden van de ‘fiets vierhoek’, haaks 
op de sporen (zie ook foto’s vorige pagina). 

fiets/auto-tunnel

stations-entree

losliggend fietspad
voetgangersgebied
autoweg
parkeerplaatsen
gebouw
sporen
perrons

bewaakte stalling

onbewaakte stalling

ondergrondse stalling

1200 fietsenstallingen, 
voor 32% bezet

2 laags onbewaakte 
fietsenstalling met kap

1200 (32%)

2L-Onb-kap 1
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250m250m straal

LEIDEN
stallingen en routes

Hoewel de ‘fiets vierhoek’ in kaart redelijk helder lijkt; 
ter plekke is dit niet het geval. 

Ten eerste; het fietspad verandert continu van 
ondergrond. Als het fietspad losliggend is, is het soms 
grijs asfalt, soms rood asfalt, soms zijn het stoeptegels, 
die zijn soms lichtgrijs, soms donkergrijs en soms rood 
(alle foto’s). Dit verandert bij de stallingen onder de taxi 
standplaats naar klinkertegels waarbij de fietser ineens 
de ruimte deelt met de voetganger (1). Voetgangers 
(kijkend naar hun telefoon) hebben niet door dat ze een 
fietspad oversteken.  

Maar ook de plaats van de fiets-infrastructuur ten 
opzichte van gemotoriseerd verkeer verandert continu. 
In de noordelijke onderdoorgang (zichtbaar vanuit foto 
2) ligt het fietspad aan de binnenkant van de autoweg. 
Maar aan de noordwestzijde ligt het fietspad buiten de 
autoweg/busbaan, waardoor je voor het stoplicht komt 
te staan (3). Vervolgens moet je om bij de stallingen 
te komen aan de noordwest zijde, diezelfde weg weer 
oversteken (4). In de zuidelijke onderdoorgang ligt het 
fietspad alleen aan de buitenzijde van de busbaan (5). 
Die busbaan moet je befietsen om bij de stallingen 
onder de sporen te komen (foto 4 op vorige pagina). Na 
de tunnel fiets je de weg op (6) die je deelt met zowel 
bussen als gewone auto’s. En die weg moet je 200 
meter verderop weer oversteken om bij de taxiplaats 
fietsenstallingen te komen (1).

Kortom, de fiets problematiek van Leiden centraal 
gaat verder dan alleen een versnipperde plaatsing van 
stallingen. Eromheen bevindt zich een hierarchieloze 
en inconsequent gematerialiseerde infrastructuur. Het 
komt noch de fietser, noch de voetganger noch het 
gemotoriseerd verkeer ten goede.

Er ligt (al een jaar of 10) een nieuw stedenbouwkundig 
plan voor het stationsgebied waarin wel naar 
verbetering gezocht wordt. Ook zijn er plannen voor 
een verandering van het busstation. 
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voetgangersgebied
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ondergrondse stalling

1200 fietsenstallingen, 
voor 32% bezet
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1200 (32%)
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Een verspreiding van verschillende stallingen rond  
Leiden Centraal is best mogelijk, omdat het station 
wel twee hele heldere ingangen heeft in één centraal 
gebouw, blijft de routing vanuit de verschillende 
fietsenstallingen naar de stationsentree wel 
herkenbaar.  
Maar de voorwaarde is dan wel dat die verschillende 
stallingen gekoppeld zijn aan een fietsinfrastructuur 
die heel helder is voor zowel fietsers, voetgangers als 
gemotoriseerd verkeer. 

We zien dat er sterke noodzaak is voor een hele heldere 
afbakening en hierarchie van langzaam verkeer. De 
(in potentie) heldere vierhoek kan hierin een sterke 
basis bieden, gebaseerd op de volgende ruimtelijke 
hierarchie:

Ring 1 (geel):
De gebieden die direct grenzen aan de 
stationsingangen; deze zijn alleen voor voetgangers 
toegankelijk. In de onderdoorgangen ligt de 
voetgangersruimte aan de binnenzijde.

Ring 2 (oranje):
Een losliggende, doorgaande, kruisingloze fietsring 
met één kleur asfalt. Deze ring omkadert het 
voetgangersgebied. De fietsenstallingen zijn 
altijd gekoppeld aan deze ring, inritten naar de 
fietsenstallingen zijn als afslag, met eenzelfde soort 
fietspad vormgegeven. De typen stallingen en vrije 
stallingsplekken kunnen langs de fietsring helder 
aangegeven worden. 

Ring 3 (grijs):
Gemotoriseerd verkeer ligt buiten de voetgangers- 
en fietsringen. Om bij het stationsgebied (ring 1 en 
2) te komen moet deze op sommige plekken dus wel 
overgestoken worden, maar ín het stationsgebied komt 
geen gemotoriseerd verkeer. 

In het toekomstig stedenbouwkundig plan 
(welke status deze inmiddels ook heeft) van de 
stationsomgeving worden vele verschillende functies 
in het gebied voorzien. Er is in dit gebied veel 
functiemenging denkbaar, maar zonder een heel helder 
raamwerk voor langzaam verkeer, is de kans groot dat 
het stationsgebied onherkenbaar en gefragmenteerd 
blijft. 

LEIDEN
stallingen en routes

Rotterdam Centraal

routes fietsroutes fiets

routes en pleinen routes en pleinen 
voetgangersvoetgangers

wegen bus / autowegen bus / auto

De ruimtelijke principes lijken sterk op die van 
Rotterdam Centraal. Daar is de fiets-infrastructuur 
buiten het stationsplein vormgegeven, met helder 
herkenbare fietspaden. Daar omheen ligt de auto/
busweg die met zebrapaden van formaat veilig over te 
steken is. De fietsenstalling is direct gelegen aan het 
fietspad. 

De ambitie om de (fiets)infrastructuur rond Leiden te 
verhelderen sluit niet uit dat er ook gezocht kan worden 
naar één overtuigende stallingsoplossing. De sporen 
liggen verhoogd, een grote maar logische oplossing zou 
zijn om de stallingen onder de sporen te plaatsen in de 
volle breedte. Dat is wel een dure oplossing. 
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info@track-landscapes.com
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