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Een geruc·ht dat als een :1kelig spook door de buurt \·Jaarde is
werkelijkheid geworden: de fietsenstallinp, houdt er mee op.
Nie t omdat een oude baas na ~en werkzaam bestaan van rek op,
rek af, bandjes plakken en dynamo ' s bijstellen 't niet meer
ziet zitten en deswege de kaalgeslagen deuren van zijn boterham sluit . Géén bedroefd nakaarten via radio Stad Amsterdam .
"Hoelang heeft u ' m nou gehad , die fietsenstalling? "
"Tweeëndertig jaar".
"En ' r nooit een hekel aan gehad? Nooit gedacht, jullie kunnen me wat met je slap pe banden en je aanlopende voorwielen" .
"Nee . Het 1r1as me leven".
"Vertel er eens wat over" .
"Nou, die burgemeester uit de jaren vijftig, hoe heet hij ook
weer , was eenklant van me. Puike man . Stond iedere morgen om
half zeven voor de deur met klemmen aan zijn broekpijpen . Dat
echte ouderwetse, degelijke hè! En die actrice die je geregeld
op de televisie ziet, hoe vaak ik die d ' r zadel niet heb verste ld . . .. een leuke vrouw hoor. Maar fietsen kon ze niet . En
dat wist ze zelf heel goed . Ik heb haar eens hier , vlak op de
hoek tegen een auto zien botsen . Die man kwam spinnijdig achter het stuur vandaan en riep: Mens kan je niet remmen? Jawel,
zei ze toen, maar ik kan niet fietsen !"
"Leuk , leuk , ik denk dat we zo nog uren zouden kunnen doorgaan ,
maar •..• "
Ni ks van da t alles. De baas van de fietsenstalling is een jongeman , die er d e brui aan geef t omdat h ij meer z iet in het simpele verkopen van nieuwe fietsen dan in het beheer van gebruikte.
En geef hem ongelijk . Ik heb me wel afgevraagd of hij nog wel
Ee n oog dich t deed met de verantwoordel.ijkhe i d voor zo ' n onder~tuk vol blik , slechts door een eenvoudig Lips- slot gescheiden
van de begee r te van het nachtelijke dievenpak. Bovendien verlee nd e hij een aa~tal laatkomers de service van een eigen sleutel . Een op timist dus . Want hoe gaat zo iets, vooral in de winter? Als je verkleumd aankomt en naar je bed snakt kwak je je
fiets op het eerste de beste vrije pl~kje in zo ' n stallin~ en
mooi dat je nalaat de deur behoorlijk af te sluiten, met alle
ge volge n van die n.
Ik begr ijp die jongen best. Maar ondertussen zitten we er maar
De hamvraag lui dt: Waar blijven we nou met onze fiets?
Of zoa l s mi jn man h et uitdruk te toen hij vanmorgen met zijn
ui t gestoten karretje voor onze stoep stond: "Waar laat ik dat
verdomde ding? " \oleet u ' t? Ik niet.
~ee .
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En kom me alsjeblieft niet aan boord met oudbakken oplossingen
als van : je kan 'm toch gewoon weer ergens aan een paal vastmaken met drie sloten van roestvrij staal? Een knappe dief die
daar. aan begint.
Vergeet het ma~. Toevallig wonen in het huis naast ons vijfentwintig studenten, die allemaal een fiets hebben en deze in
rlJen van zes op het trottoir parkeren, bij voorkeur aan die
ene paal. Het uitgraven van je fiets is dan net zo iets vreselijks als het ophalen van een steek in een breiwerk die Je
tweede toe~ al hebt laten vallen.
Draag 'm dan de trap op hoor ik iemand zeggen. Die zesenvijftig
treden, bedoelt u? En daarna zeker mete en naar de specialist
voor een cardiogram. Mag ik bedanken?
Nee , we zouden het nog een keer kunnen nroberen om die fiets
achter de deur op te bergen, rechtop, want ~eer nlaats is er
niét, De ervarinp, heeft ons echter geleerd dat 't kreng, god
weet wa3rdoor, plotseling kan omdonderen en we hebben eens
snikkend in de stoep gestaan omdat de deur geblokkeerd was door
een omgevallen fiets. Een goedwillende buurman heeft ons toen
via het dak toegang tot onze woning moeten verlenen.
Wat dan?
Ik geef de moed niet oo .
Misschien kan ik ' m binnenkort tegen de pui van het nieuwe
stadhuis zetten .
ELINE CAPIT
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Het stallen en parker en vnu de f i~Ls wurdt in toenPmende mate
al s een probleem ervaren . Niet alicen bij fie t se rs en v oe t gangers , die a l l ang weten dat hel een probleem is, maar ook bij
politi c i en beleidsambL enaren. Jn het Amsterdamse programakkord
' 78-' 82 , waarin de voetganger en fietser de be langrijkste verka ersd eelnemers worden genoemd, wordt ove r vier jaar vers prei d
een bedra g van I .1 50 . 000 gulden voor fietspa rkee rvoorzi en ingen
ge reserveerd . In het verkeerscircula ti ep lan, vas tge steld in
novembe r 1978 , wordt het sLallen van fietsen een hoofdpunt van
beleid genoemd en tevens een component van een parkee rb e l eid
dat gericht is op het teru gd ringen van de langparkerende auto .
Een speurtocht naar li teratuur over het fiets parkeren l everd e
echter een uit e rst droevig resultant op ; enkele kr ete n i n
v erkeers circu1atieplannen , beleidsnota ' ~ langzaam verkeer ,
fietsnota ' s , wat proza i sche 3rl i kele n , enkPle oppervlakkige
not a's van and e re ENFB afdelingen en u iLeindelij k
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nog een enkel ~e<lcr,en artikel en een boekje van de Stichl ing
Fiets ! Een beleidsmatige benadering van het probleem , welke
op alle aspecten van de zaak ingnat , was niet te vinden . Voor
zover het in ons vermogen ligt zal de ENFB afdeling Amsterdam
prob er en in deze leemt e te voorzien .
Maar ook wij erkennen
beperkingen in deze nota . Naar enkele
enkele aspecten van het parkeer vraagstuk zal gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten wo r den en voor ver schillende onderdelen van het beleid is nog veel creatieve i nzet
van met name planologen, architecten en technici, nodig .
Wij hopen dan ook dat deze nota als een appèl zal dienen aan
planologen, architecten , technici, we t enschappelijke instellingen en periodieken, consumentenorganisaties en ui teraard
de be leidsmakers in Nederland . Een fietsparkeerbeleid dient
struktureel en niet incidenteel te worden gevoerd.
Al l er eerst doen wi j in deze nota een poging om de problemen
overzichtelijk te schetsen en geven wij onze hoofduitgangspunten aan . Vervolgens geven we aanzetten om tot een beleids mat i g antwoor d te komen met betrekking tot voozieningen bij
wonen, weken, openbaar vervoer, openb ar e gebouwen, wi nkels e . d.
We gaan in op de techn ische en uitvoeringskant van het fietsparkeren en de lezer vindt enkele losse suggesties in het
hoofdstuk "Diversen" . Tenslotte volgt een financieel hoofdstuk
en geven wij e en samenvatting van onze aanbevelingen .
Kortom : Men kan aan de gang .

Fietsprobleem
GOED nieuws voor
Amsterdam: meer
verplichte
parkeer·
plaatsen voor auto's,
meer fietsroutes. Laten
we hopen dat de auto's
dan verdwijnen van de
brugstoepen en andere
plaatsen waar ze niet
boren. En de fietsen?
Krl.jgen die geen ver·
pllcbte stallingplaatsen
toegewezen? Dan blijft
· bet sukkelen voor de
voetganger, die niet al·
leen van de auto's te lij·
· den beeft, maar even·
. zeer van de fietsen, die
her en der worden vastgeketend aan Amster·
dammertjes en brugleuningen. Pak ook dat probleem s.v.p. snel aan! De
voetganger is de beste
gebruiker van de binnenstad, hij geniet er bet
meest van, als bij tenminste niet voortijdig
struikelt.
Amsterdam
LENA LOPt":S DIAS
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In ;,mstf-t'rlam heP.ft tlP fü,r::oer te kampen met een chronisch gehrek
ann ruimte.Naast de ~ele ~erarke erde au to's blijft er maar bar
weinig l:liÜ<!tC ov•,?r, OiJk ''!ll je fiet:> t e parkeren. De fietser moet
zi.jn toevlucht z0ekc11 tot ~~ ..-els van huiz-en , lantaarnpalen ,
ams tercLmmertj (;S of p:.trkcentetcn; . Vnok staat de fiets dan
zijn l augz,Jclm verkeer coltogu, rh~ voetganger, in de weg. Voor
t-;oouhuü~e,,, maar c,Jk YOor openhare gebou-wen, zorgen de geparkPerd fietsen vaak voor ~~en enorme chaotiche s ituatie.
Het Yü~t.s pml.eren i·5 lcmgzamerhA nd uitgegroe id tot een probleem.
Niet zoz~<r omdat het aaLtel fietsen nu zoveel hoger is dan vroeger,
maar toen '.-las er eeu p;rt'te1· aant~l stall ing en besch ikbaar waa-r
je een fiets voor een gering bedt·ag 1uv:ijt kon. Bovendien viel
ec•n g~parlwerde fiets r.ict: (.t:g op . Het probleem onts tond niet ,
~ oaL; i·ieJ eens beweerd Wc>l d:: , omdat de .fietser zich nu minder
dan \"PJr~ger d-i! moeite ZO'l Betroos ten om zi in fiets binnenshuis ond~r te breng~n (di~ ruimte was en is er simpelweg niet)
mn:p· ci.oür het seeds grotC'r. wordende autobez Lt. Toen men op
gn·.t,. c.;cha<11 ruimte ging cn~~;ren voor de (g eparkeerde) auto
ve:rl dé! fiets op l;ct t1·or.Loir een last . Wil men de problemen
rPdelijhcrswijs oplossen d~n ~oet de fiet ser een deel van deze
ruirnte tt.!rugge>gcven worden o:a zijn fiet<: te parkeren, zodat de
vçe.tf;ilnr,er wee neer (leef) ... uimte overhoudt op het trottoir.
Dit: is het hc-~.1fduitgangspunt vc".,r onderstaand verhaal.

Naast het ruimteprobleem is een verband te leggen tussen parkeren en diefstal, vernieling en beschadiging, belangrijke
problemen die bovendie renunend werken op het fietsgebruik •

. '"-'

Fietsdi~fstal en -beschadigin~ is t~n van ~
rr~~ everoorzakers
van het parkecrp r )b:e~rr.Er is sprake van een soort \-'isselwerking: door e~Lr~ijds te we:niP goedt parkeervoorzien ingen
en anderzijds ri .,>TOL e hoev.•e • :-c.en f; et sen · c 8CSt:olen 1!L>rè2n,
gebru iken ste&d nP- mens~n ' ~ ~ebruikt ,
lk slechte fit-S .
O!"' ig op de• plc.ats van
temmin,.. acht"'rZo een fiets ~-:ordt
gelaten (voorzien v&.l e12n goed koop slecht !'J en de problemen
verergeren lang~3mcr~a~d.
Daarnaast is in dit ~e· a~d de technische~ .nt van de zaak te
noemen. Van belang is è,• i i ze ~"aarop een fi et s kan worde11
afgesloten, d ç mr···~~l:f~'.f.., om et'n fit:.>tS JCi l lh
L' ber ~en
i n een bergru imte of ~ L. 'L11ling en de 1• ~ el1j k0hcid om een
fiets aan een parke E-T 1l .ats ~1st te klink n . C'esre•.d k,=m \vL1lden
dat een goed e voorzi~nins ae lans op di~fJ al \1 ~lein t terwijl
d e kans b1 j ~:.;en s1?ci t0 vc,orzjenjnf of 3c1•n v oor:dening grove
is . Gean vooyziering is helemaJl uit den Lo ze [ t dere fietser
wP.et met> te pra:=en ov~r de ergenis zijri fiecs uil een bos net
tient alJen fie tsen te n1öeten plukken, een unge-regelde rotzooi
d1e de imdge v3n.d~ fiets geen goed doet, de kans op b~s cha
di~ing groot naak!: e:-- h'vendien tol di.<:!t :~ ",, 1 nitnnd igt .
Het di efstal-, verni~::l.J.n);;s - e"l beschaJig:M snobleem t!wet een
t>elanrrijk aand.-,c'-1:.:. gEbied hij :1et fietsn;.P eren zijn .

:·1ogelijkhedf.n or' el'n f:c•ts te parkeren is e rtcht vnn ie ere
fietser. Aau ~zi en ~~L ~egel~n v .n he· pr ~ n Len goede ~omt
aan voP.::gang.'r en fiets~r (dt!<> i~t!ereen) en bovendien deel uitma akt var> een cietsstimukerend };lekeid , stellen \-'e dat fietsparkeren een sJurt: co L . ect:e'Je voorziening is en de>rhalve
in principe ~ratis moet 71Jn.

Om het parke ervraagstuk goed te behandelen en deze nota voor
iedere en duirl~'ijk t~ laten zijn, is het bela~grijk om verschille·..lde ~)e~ri_ppen goed uit elk aar te houden en te definiëren.
-Me t st-17.1 en wordt het plaatsen vac. el~n fiet::> voor ltmge duur
b~i!doeld . Et.n voo rbee ld i s het stallen bij de vmning voor de
nacht.
-P~rkeren ~ s het pla~tden vun e~ fiets vaor korte ti jd. Een
voorbëeJd is het parkeren v~n een fie ts bij een wi~kel om
boodsc~appe~ te doen.
-In ove~eenstenwing met het spra&kgebruik zullen wij het woord
pariteren ook in algemene zin gebr:.liken ( waar zowel parkeren
-als staller. wo~dt bedoeld). Hij zullen dit uitslui t end doen op
plaateen waar dit geen verTo1arring schept. Uiteraard bedoelen

..
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WlJ in deze nota als wlJ ov e r p;1rkvr en sp r ekL'n hel parkeren van
de Ei e l s. Als over het parkl' rl'll van de au l n wordl gcsproken
zu 1 l en wij het over au t opa rkt> ren hebben.
-Standaard: een ze lfstandig e eenheid om een fiets te parkeren
of te stallen . Ze i s mC'P<; t a l ;J<Jn ee n mttttr bevestigd of in een
betonb lok gegoten
- Rek: Een aant a l met elkaar vcrbunden plaaLsen om ee n fiets te

parkeren of te stallen. Er zijn rekken met verschillende capaciteiten, bo vendien heb je enkelzijdige r ekken (waa r je geacht
wordt een fiets er van êên kant in te schuive~)en dubbelzijdige
rekken )waar je een fiets van twee kanten in kan schuiven).
-Stek : Elk hu l pmiddel dat gebuikt wordl om een fiets te parkeren of te stallen, dus een verzamelnaam voor f i e tsenrekken,
-s t andaards, - kluizen, - hekjes enz .
Om de nota leesbaa r te ho uden was het noodzakel ijk dit ni e uwe
woord te in troduce r en .
- St alplaat s : Een afsluitbare ruimt e om een f i ets te stallen .
Vee l al zal dit du s een ruimte in een gebouw zijn.
-Parkeerp l aats : Een ruimte in de openluch t waar het de bedoel ing is een fiets te parkeren of te stallen.
-Vaak hebben wij in deze nota de woorden plaats nf voorziening
gebruikt als \.JÎj in algemene zin ZO\·Jel st<Jlplaatsen a l s parkN•rplaats en bedoelen .
-Begrippen die bi j een specif i ek ond e r dee l van de nota horen
zullen we in de tekst of in voetnoten uitleggen.
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OME LEEN HEEFT NU ZN
ÇJ~oL

NIEUWE' FIETSENSTALLING
<Van een-onzer verslaggevers)
'
AMSTERDAM - De fietsenstalling van Ome Leen Scheffer in
de Korte Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam
beleefde gisterenmiddag een feestelijke heropenJng. Een nJeuwe
okergele gevel met ruime inkijk naar de stalling en werkplaats
binnen herinnert nauwelijks meer aan de oude zaak. De buurt
heeft Ome Leen opnJeuw gered.
Nadat de president van de Amster·
damse rechtbank eerder al de fletsenbaas na een kort geding tegen
een grondspeculant - die naast de
stall1ng zijn eigendom heeft - in het
gelijk stelde en dat gelijk ook in
hoger beroep nog eens bevest1gd

was, leek alle leed voor Ome Leen

Dankzij

Leidsebuurt

geledt:n. Het noodlot - maar daar ontgelden. nee. net toevallig zijn
ttelooft het buurtcomité m dit geval pand. In de bouw is daar een term
ruet in - sloeg toch nog toe: eind voor, men noemt zoiets .. knoeien·•."
Opnieuw sloten zich de rijen: beoktober bleek het hele pand op onverklaarbare Wijze in één nacht uilr vriende aannemer, buurtbewoners.
eengevallen. De stutten lagen zo- klanten en buitenstaanders gingen
maar op straat...Als je binnen stond aan de gana en blnnen een week 1s de
kon je zo de blote hemel Zien," aldus stalling nu gerestaureerd, schoongehet buurtcomité. ..Niet de panden maakt en opnieuw geschilderd. Daar
naast die van Ome Leen moesten het werd gisterenmlddag op gedron!'en.
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..Tussen de glitter van het uitgaans·
leven" - we citeren nu even het
buurtcomité - ..ls een belangrijke
buurtvoorZienins voor de bewoners
behouden."
..Het is waar," zei Ome Leen giste·
ren. ,.Ik stal een stuk of zestig !ietsen, maar ik zou wel een stalling voor
1000 kunnen maken. Ik doe dlt nu
twintig jaar zowat, de andere stallln·
gen in de buurt, daar zijn allemaal
cafés van gemaakt en het bàrst vant
de mensen dle liever een fiets heb·
ben dan een auto. Onder hen ook
veel artiesten.
Zelf woon ik niet meer in de buurt,
ik ga iedere dag zelf op de fiets or de
brommer naar de stalling toe, en i..lt

kan je wel vertellen: vóór ik hier in
Oost gewend was. dat heeft toch
zeker twaalf jaar geduurd. De nieuwe stalling staat er nu weer stevig
biJ, vakwerk,·die kan zeker weer een
Jaar of vijf, zes mee. En dan ls het
leuk dat het de mensen uit de buurt
zijn die daar eigenlijk voor gezorgd
hebben. Dat ik nog kan blijven."

Als een fiets voor langere tijd aan de kant moet staan is zij
k\vetsbaar.Zeker ' s nachts hebben de lief hebbers rustig de tijd
om een fiets te demonteren of om de sloten kapot te maken om
de hele fiets me e te nemen.Haar tevens is een fiets gevo e lig
voor weersinvl oeden (roesten e . d . ) ~odat de kwaliteit van de
fiets (en dus het fietsplezier) snel afneemt.Dit zijn redenen
waarom de mogelijkheden om inpandig te stallen noodzakelijk
zijn .
Op bepaalde plaatsen is de behoefte aan stallen groot . Allereerst uiteraard bij woningen,maar ook b i j openbare gebouwen
(kantoren , scholen e . d . ) en de drukke punten in het openbare
vervoer (met name de stations).Om aan de s terke stalplaatsenbehoefte tegemoet te komen is het noodzakelijk om in woningen
op enbare gebouwen en stations s y stematisc h ruimte om fietsen
te stallen te reserveren . Als aanvulling voor plaatsen waar
deze voorzieningen onvoldoende zijn , moete n er in de nabijheid goede stallingen komen.
I • DE BOU\olVERORDENING

De meest effectieve w~Jze om d e stallingsp roblemen aan te
pakken is door er in de n i euwbouw op voldoende wijze rekening mee te houden . Na het raadpl egen van de bouwverordening
b l ijkt dat er nu nog maar in geringe mate verplichtingen
hieromtrent worden opge legd . \~oningen moeten volgens de bouwverordening voorzien zijn va2 een bergruimte , goed bereikbaar
voor fi etsen en ~inimaal 4 m bij een woning met 4 kamers
tot minimaal 8 m bij een woning met 6 of meer kamers . Zeker
als de deur naar binnen toe opengaat is dat vaak ni e t voldoende ruimt e om alle fietsen van bewoners op te bergen .
Bovendien mag een bergruimte nog op twee plaatsen ondergebra cht word e n als een deel maar goed ber eikbaar is voor
f i et sen en d e totale oppervlakt e aa n de minimum eisen v oldoet.
De huidige eisen zijn in veel gevallen niet toereikend en
het verdient dan ook de aanbeveling ze bij te stellen . Een
bergruimte moet voldoende plaats bieden om \vat spullen op
te bergen en zoveel fietsen dat het naximale aantal bewoners er elk een fiets kwijt kan plus enkele extra plaatsen
voor bezoeker s of een eventuele tweede fiets . De bepaling dat
de minimal e vereiste oppervlakte nog opgespl i tst mag worden
kan beter geschrap t worden.In verband met diefst a l moet ten
slotte onderzocht worden in hoeverr e er kwaliteitseisen gesteld moet en worden aan de materialen waaruit een bergruimte
net name de deur,wordt opgetrokken.
In de diverse stat istieken zijn geen cijfe r s te vinden over
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de omvang v<1n dicfsutl uiL t'uimtes . ~1nar icdl'rt' fietser kent uit
de praktijk \vel enke l ~ voorheelden zodat \vC' mngcn ~J;mncmC'tl d;1t
diefstal u i t bergt'uimtes plnatsvindt.Bovendien klinkt het zeer
waarschijnlijk dat de kans op diefstal uit een bergruimte die
slechts bestaat uit latten bespannen met gaas,groter is dan één
die is gebom.Jd uit bakstenen met een stev ige deur en een goed
slot . In het eerste geval is de diefstal kwajongenswe rk terwijl
er in het tweede geval een professionele dief aan het werk moet .
De overheid zou criminologen of de politie opdracht kunnen geven
te onderzoeken wat de omvang van het probleem is en of er een
relatie bestaat tussen het soort bergruimte en de omvang van
de fietsdiefstal .Het is goed voorstelbaar dat a ls de bergruimtes
aan lange gangen in de kelder van een flatgebouw zijn gesitueerd
er meer diefstal plaatsvindt dan wanneer een beperkt aantal
ru imtes aan een gangetje op de begane grond liggen . ~a dit onderzoek kan een diskussie volgen waarna op politiek niveau kan
worden afgewogen of de hogere (maatschappelijke) kos ten opwegen tegen de verminderd e kans op diefstal .
Vooruitlopende op de door ons verwachte uitkomst van het onderzoek en de diskussic die daarop moet volgen laten we niet na
op te merken dat bij stevige bergruimtes de kans dat diefstal
zich zal verplaatsen van binnen naar buiten groot is . Wij zijn
dan van mening dat de voor de bouw vnak nog onmondige huurder
of koper de mogelijkheid moet hebben om een veilige bergruim t e
bij zijn huis te huren of te kopen . Bovendien is een stevige
bergruimte één van de mogelijkheden om langzamerhand de kans
op diefstal kleiner t e maken . Haar nogmaal s,naar eventuel e maatregelen moet eerst nog onderzoek gedaan worden.
Uit een globaal onderzoek dat de ENFB afdeling Amsterdam heeft
gedaan bij openbare gebouwen blijkt dat er een duidelijk ver band bestaat tussen d e omvang vnn fietsdiefstal en de soort
stalling (een goede of slechte stalling) . De bouwverordening
zegt over openbare gebouwen dat fietsen die het gebouw aantrek t
ook in het gebouw onder gebracht moeten worden.Verder kunnen er
nadere e isen worden gesteld over de aard ,capaciteit ,de plaats
en de inrichting van de stallingsgelegenheid .De ENFB pleit ervoor dat er openbare richt lijnen ,bij voorkeur opgesteld in
samenwerking met belangengroeperingen en de politie , met hetrekking tot deze eisen komen.Architccten en opdrachtgevers
kunnen hiermee dan rekening houden bij het ont\,•erp en de beoordeling van de bomvaanvraag geschiedt dnn niet \,,j l lekeurig.
Deze richtlijnen z ijn zeker op zijn p]<l<lt s \v<lnt l't.'n slechte
stalling beantwoord t niet aan zijn doc>l.Hcn st;llt zijn fie>ts
dan toch op straat zodat de chaos dnar niet verdwijnt . Een parkeerverbod is in zo een situatie meer een uiting van onvermogen .
Uitleg over de richtlijnen waaraan een goede stalling moet voldoen vindt d e lezer in parag raaf 3 van dit hoofdstuk.De 0Verheid zou het goede voorbeeld kunnen geven en haar gebouwen op
de bovenbedoelde richtlijnen bezien en er bij nieuwe gebouwen
r ekening mee te houden
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Tbor een paar gulden Zaat ;: een paar stukke~. i,;:;e1' bd ~k smid tot
han.Jbeugels buigen en dat kan 1.;ei.Lit:ht ook cc;z opLcasin~' 'Oor be?aalde
sta"lp1~oblemen ::1 ;n .
2 ,STALLINGE~

Bij gebrek aan inpand i ge bergruimtes voor fietse n i n de oud e
wijken blijven stallingen daar hard nodig als noodzakelijke aanvulting . Gestreefd zou moeten worden naar voldoende plaatsen (in
huis of in een stalling) om alle bewonersfietsen ' s nachts te
stallen.Dit streven is bij zo nder moeilijk te r0a liser en en wij
zijn daarom van mening dat E~crst de aandac h t ger icht moeL \·JOrdcn
op het handhaven van de huidige stallingen .Vcrder moèten er stall ingen met voldoende capaciteit bij belangrijke trekp le ist ers
zoals stations of uitgaanscentra zijn .
Er zijn eind 1979 181 stallingen inges~·hrev<.>n bij de Kamer van
Koophandel,waarvan in 138 gevallen de stalling als hoofdbranche
geldt . Ons is bekend dat er zo 'n tiental van opgeheve n ZlJn zodat \ve het werkelijke aant al stallingen tussen de 150 en 170
scha tten.De stallingen liggen redelijk Vt' rsrrei d over de stad
(zie kaart ) maar er zijn witte plekken in delen van Oud West ,een
groot deel van Oud Zuid en de hele binnenstnd . Concentratit.'S van
stallingen zijn er te v ind en in delen van de h.i nkerbuurt, Pijp
en Oos terparkbuurt , allen dichtbevolkte oude \VÏjken , waar fietsenstallingen vaak vol zitten . Gezien het aantal f ietsen op het trottoir zal het outbreken van Rtallingen op de witte plekken zeker
een gemis zijn.
Om enig inzieht te krijgen in de situatie V<ln de f i etsenstallingen in Amsterdam hielden \ve een enquête 1)nder de stallinghouders . Aan 160 eigenaren van de 181 stallin~cn die bij de
Kamer van Koophandel geregistret.•rd stonden zonde n "'e een enquêteformulier en een nntwoordenvcloppe,wnarvan wij er 34 terugkr ege n . Ons is bekend dat er van de 18 1 stal l ing~n al ~en tiental niet meer bestaat ,zodat d(' respons van c.Jc enquê te Zl) 1 n 20i:
bedroeg . Dit is \vellis\vaar I:'E>n normale r espons maar 34 enquête""n rmul ier en zijn o .i. niet voldoende om hardt> conclusies te
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kunnen trekken . ï.e geven wel een goede indruk van de situatie.
Over de grootte van de stallingen vonden we op 29 formulieren
gegevens,hiervan hadden 7 stallingen (24%) tussen de 0 en 99
plaatsen,l9 (66%) tussen de 100 en 499 plaatsen en 3 (JO%) 500
plaatsen of meer.
Hiervan vermoeden wij dat het eerste percentage te laag is ten
aanzien van alle stallingen,en het tweede en derde in minder
respectievelijk meerdere mate te hoog.
Kleine stallingen zitten vaker vol terwijl de grootste stallingen altijd genoeg plaats hebben.Dit zou te verklaren zijn
doordat grote stal lingen hun klanten uit een groter gebied moeten trekken zodat deze een grotere afstand moeten afleggen om
de stalling te bereiken . Dit maakt de stalling minder aantrekkelijk.Kleine stallingen geven verder op minder last van diefstal te hebben,l~ij pleiten dan ook voor meerdere kleine stallingen in plaats van enkele groten.
Vrijwel alle stallingen zij n sleutelstallingen~,terwijl in ongeveer de helft van de geva llen overdag ,delen van de dag of
delen van de week een beheerder aamvezig is .De beheerder doet
in vele gevallen tevens reparatiewerk en verkoopt onderdelen,
Veel stallingen bestaan al heel lang,20 stallingen geven op al
langer dan 30 jaar ·te bestaan , De prijzen van de stallingen liggen vrijwel zonder uitzondering verspreid tussen de 6 en 9 gulden per maand.Er is zeker geen sprake van een ~&nhe i dsprijs .
De helft van de stallingen die op onze enquête reageerden had
de fietsen die in de stalling staan verzekerd.
Problemen hebben de fiestenstallingen zeker . Maar liefst VIJFTIEN (IS) door ons geënquêteerde stallinghouders voorzagen dat
de stallingen gesloten moesten gaan worden en daarvan hebben 4
de plannen al gereed . Reden van de sluiting ligt voornamelijk op
het financi~elc vlak.Genoemd werd te weinig inkomsten,te hoge
huur en te hoge lasten.Andere redenen waren onder meer sloop
bes temmingsverander ing als gevolg van renovatie, een omvi llige
huisbaas,te weinig belangstelling (2 X) of ouderdom van de beheerder . Verder meldden bijna alle stallinghouders last van
vernieling en diefsta l te hebben.Gezien het bovenstaande is er
reden om de noodklok te luiden . Als de vrees v3n de stallinghouders terecht is dan zullen de komende jaren vele stallingen verdwijnen.Maatregelen zijn dus gewenst.Allereerst lijk t dan
financiile steun onontkoombaar.Door de vele hog e huren (de
bedrijfshuurliberalisatie ? ) is huursubsidie een mogelijkheid .
Maar ook zou het inkomen van de beheerder van een fie t senstalling aangevuld kunnen worden tot het minimumloon.Als gevolg
van financi~le steun mogen er geen eisen gesteld worden die tot
hogere prijzen van de stalling leiden,w.1nt juist het omgekeerde
is nodig .Ver schillende keren is door de stallinghouders gesuggereerd om subsidies voor de beveiliging van de stalling beschikbaar te stellen .Als dit laatste gekoppeld wordt aan een onderzoek naar het resultaat van de verschillende mogelij khed en
lijkt het ons een goede su~gestie .Dc beveiliging van de stalling
~

Van een sleutelstalling hebb en alle gebruikers een sleutel zodat zij altijd dP stalling in kunnen.De beheerder van d0 ~talling
zal meestal niet in de stal ling aanwezig zijn .
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door ons g e~nq u~teer d, we r d voor al gezocht in de slot en: dubb ele
sloten,het ger ege ld wis se l en van slo ten,nac ht sl o t en ( zoda t de
stalling 's nachts niet toegankelijk is) en verde r door stevige deuren,t.v.-bewaking en controle.He t laatste alleen zet
te weinig zoden aan de dij k omdat alleen een perma nente bewaking
afdoende zou zijn om d ief s ta l t e voor komen . De se r vic e die een
beheerd er kan geven (zoal s repara tie ) is uiteraard wel waard evol.
Op grond van de e nquête i s geen dui de lijk e r e la t i e te l eggen
tussen d e diverse bevei l ig i ngssystemen en diefstal.Wel bestaat
de indruk dat die f sta l uit een minder kwet s bare stalling geringer is, du s alle maa trege l e n dr age n bij aa n een bet ere situatie.
Wij dach ten ze l f nog aa n he t gebruik van ni e t in d e normale handel kopi ee r bare s l eut els o f sleut e ls die me t het opendraaien van
het slot ee n al armsysteem u i ts chake l en,maa r di e bij forceren van
de deur een alarm in werking ste ll en.Verd er verdi e nt het als
het even mogelijk is a l tijd de voorkeur dat er een beheerder
aanwezig is (hiervoor moeten ook tijdelijke arbeidsplaatsen
in aanmerking komen ) .
In over eenstemming met ons uitgangspunt dat alle huidige stallingen gehandhaafd moeten blijven,vinden we dat f i e tsensta llingen via betsemmingsplannen beschermd moeten worden . De huidige
stallingen 'd ienen in een bestemmingsplan voor hun gebied opgenomen t e worden zodat de functie beschermd is .In buurten waar
geen st a lling is en deze wel gewenst is moet een s talling in het
bestemmingsplan worden opgenomen.In een bestemmingsplan is vaak
ruimte voor parkeren gereserveerd waarbij uitsluitend aan auto's
gedacht wordt.Het is echter net zo begrijpelijk om een fietsenstalling die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van een
buurt op te nemen.
Naast bestemmingsplannen is het ook mogelijk om in gebieden die
onder de Interim Saldo Regeling~ vallen een fietsenstalling op
te nemen.De wenselijkheid hiervan moet van nu af ieder maal
onderzocht worden.
Om de mogelijkheden om een f i ets te kunnen stallen te vergroten
kan verder in de woonwijken worden gezocht naar lege loodsen
garages,bedr1jf s pandjes,niet of nauwelijks gebruikte souterains
en benedenwoningen die niet geschikt zijn om in t e wonen.
Deze ruimtes moeten na een opknapbeurt uitstekend als fietsenstalling te gebruiken zijn.Overigens moeten geen woningen aan
het bestand worden onttrokken voor een stalling.Wijk voor wijk
kan de situatie bekeken worden waarna het bestand van de g emeentelijke dienst grondbedrijf geraadpleegd kan worden.Daarna kan
bekeken worden welke mogelijkheden parti culieren nog hebben.De
plaatsen kunnen worden gekocht of gehuurd (door de gemeente of
door particulieren) en moeten dan worden opgeknapt en ingericht.
Ook hiervoor zullen geldelijke regelingen nodig zijn

Interim Saldo Regeling: een tijdelijke rijksregeling.In stadsvernieuwingsgebieden waar deze regeling geldt,betaa lt het rijk
het verschil tussen kosten en opbrengst en voor verbeterings- en
herindelingsplannen.Dit in afwachting van financiële regelingen
in de wet op de Stadsvernieuwing.

I
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3.0PENBARE GEBOU\,JEN

0

Als men zich gedurende langere tijd in een openbaar gebouw bevindt dan vraagt ook hier het stallingsprobleem de aandacht .
Wij denken aan scholen , universiteiten,bedrijven en kantoren.
In dit soort gebouwen hoort de mogelijkheid aanwezig te zijn
om veilig i npandig (of in ieder geval op eigen terrein) te
s t allen . I n veel gebouwen zijn inderdaad voorzieningen aanwezig . In gebouwen waar dit nog niet het geval is moet onderzocht
worden of h ie r voor \..rel ruimte aanwezig is en of dit verp l icht
kan worden gesteld . Vooral als gebouwen van bes temming venvisselen en dan meer fi e tsen aantrekken , kan de situatie slecht
worden en zijn maatregelen gewenst .
Het is van belang dat een stalling goed gesitueerd is . Dat betekent dat de stalling niet te ver van de hoofdingang gelegen
mag zijn en dat er een korte verbinding met het hoofdgebouw
aanwezig is . Dit is , blijkens een kleine steekproefdie we hebben uitgevoerd,niet a l tijd het geval . Met gevolg dat buiten
de sta l l i ng gestald wordt . Als op deze stallingen geen sociale controle mogelijk is en geen beveiligingsmaatregelen getroffen zijn dan is buiten ook de veiligste plaats om je
fiets te stallen .
Beveiliging tegen diefstal is een belangrijke eis bij stallingen . Me t name bij univer siteitsgebouwen is de situati.e
vaak erbarmelijk . Het AZVU - ziekenhuis in Buitenveldert sprak
over maar liefs t 700 gestolen fietsen in 1979 . Vaak zijn bij
universitei t sgebo~ he l emaal geen beveiligingsmatltregelen
genomen . Een sta l ling i n een klein openbaar gebouw is meestal
voldoende bevei ligd als de f i etsen op eigen terrein geplaats t
worden en er een moge lijkheid van sociale controle is . Is dit
niet het geval dan kan de stalling vaak afgesloten worden en
krijgt ieder fietsend per sonee l slid een sleutel of bewaart de
portier of r ecept i oni s t (e) de sleutel . Bij grotere gebouwen
kan het toez i cht het best door een beheerder worden uitgeoefend . Helaas is s l echts zelden geld beschikbaar voor een
beheerde r, zelfs niet in grote stallingen . Als er \vel een beheerder is dan kan het \.Jerk goed gecombineerd '"orden met fietsreparatie of de verkoop van onderdelen. Ook is er een mogelijkheid de stalling op een t . v . circuit aan te sluiten . Het is dan
wel nodig dat op alle plaatsen in de stolling toezicht gehouden kan worden en ni et alleen op de ingang . Een t . v . circuit
geeft over het algemeen een bevredigend resultaat . Verder
verdient het de aanbeveling om in stalUngen extra voorzie ningen aan te brengen zoals een pomp,ruimte nm je fiets te
repareren,gereedschap , een kaart van Amsterdam enz.
Aangezien de situatie op scholen en universiLeitcn vaak ht:!t
slech t st i s , zouden de normen voor overheidsgehoU\vcn kritisch
doorgelich t moeten worden . Er moet voldoende geld beschikbaar
zijn voo r goede r ekken of s t andaards en een beveiligingssysteem
met sleutels , door een beheerder of met een t . v . circuit.
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4 . NOODVOORZIENINGEN
Naast het streven op de lange termijn om op alle plaatsen waar
dat nodig is voldoende stallingen te krijgen , is het noodzakelijk om op de plaatsen waar het het slechtst is noodvoorzieningen te treffen . Er kan dan gedacht worden aan fietsboten en
aan stallingen die in zijn geheel te verplaatsen zijn , of schuren die uit een bouwpakket kunnnen worden opgebouwd of eenvoudig te bouwen schuren.Met name in de binnnenstad (gaten
zijn er voldoende) zouden dit soort voorzieningen makkelijk
toegepast kunnen worden,wat de situatie aanzienlijk zou verbeteren .

een fietsboot op de nieuwe Prinsengracht

-- .
~

•

Uil

I

l I

"

.

...

IÏ

"

........
.. .11

....

21

Bij voorzi.eningen op straat gilill het veelcll l)l'l kortparkeren
zoals bezoek van kennissen, winkels en openbare gebouwen. In
de huidige situatie vindt echter een zeer aanzienlijk deel van
het stallen ook op straat plaats . t1et name ltl•t stalLen bij
sommige openbare gebom.,ren (universiteiten e.d.) en van bewoners van de oude 1-rijken vallen op .
Wi j gaan in deze nota uit van de re~le situatie dat ruimte om
i npandir, te stallen voorlopig bij lnnge na niet voldoende zal
z i jn zodat ook voor bepaalde categorie~n lancpnrkeerders buiten
ru i mte moet worden geschapen. Met name bij parkeerplaatsen
vraagt de uitvoering bijzondere aandacht . Hier gaan we in hoofds tuk VII op in. Omdat er voorlopig onvoldoende inpandige stal ru i mte is zodat hl't stallen én parkeren op straat r,ebeurt en
omdat parkeerplaatsen, doordat een kleinschaligere aanpak mogelijk is, minder grote problemen 7.ullen opleveren, moeten plaatsen op straat bij het uitwerken van het beleid in eerste
instan tie de meeste aandacht krijr,en.

OPENBARE VOORZIENINGEN
Voor het parkeren bij openbare gebouwen en andere openbare
voorz i eningen moeten voldoende kosteloze plaatsen beschikbaar
zi jn . De keuze van parkeerplaatsen dient zorgvuldig te sebeuren.
Ze moet goed zichtbaar zi jn als je aan komt rijden (dus niet
in een dode verre hoek of verstopt achter geparkeerde auto ' s) .
Verder moeten parkeerplaatsen zo dicl1t mogelijk bij de hoofdingang liggen . Het hoort bij het karakter van de fiets dat je
hem dicht bij je bestemminr, parkeert en dat kan in vele r,evall en ook op een aanvaar dbare manier. Aangezien de fiets een
efficient gebruik van de ruimte maakt (op de plaats van één
auto kunnen zeker tien fietsen staan), menen wij dat de fietser
aanspraak mac maken op de parkeerplaatsen ~lak bij de hoofdingang .
Voo r parkeerplaatsen is sociale controle van belang . Onderschat
is vaak de waarde die van een sociale controle uitp,aaL. Achteraf gelegen plaatsen of anderzincts aan het oog onttrokken
plaatsen 7.ullen niet of weinig benut \vorden vam-re~Y,e de r,eringe
sociale controle en de daarom hose kans op vernieling of diefstal . Estetische bezwaren tegen parkeerplaatsen moeten worden
onder vangen do~en kreatieve inzet bij het ontwerpen daarvan.
Deze bezwaren zijn beslist r,een argument om de plaats van parkeerplaatsen te bepalen. Parkeerplaatsen behoren een vast en
belangrijk onder deel van het straatbeeld te zijn .
Uiteraard zijn parkeerplaatse~ bij winkelcentra, winkelstraten
en ma r kten van het al l ergrootste belane. In een enquête die
in 1978 onder projektontwikkelaars werd gehouden met betrekking
tot voorzieninr,en voor het stnllen en parkeren van fietsen
bij winke 1cent ra , \vcrd door ~ vnn de ondervraagden r,eant\voord
dat deze voorzieningen nondzakeliik zijn. Van de ondervraaRden
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NO li JA , EEN EfETSENSTALLif.'G !

Een architectonische miskLeun van de eerste orde; totaaL geen
sociale cantroZe mogelijk, onvindbaar onbereikbaar en de rekken ~ijn van de slechte kwaLiteit .
3

Zoals meer parkeervoorzieningen bij de metrostations slecht
zijn .
· bor• de archi iecten Jan c·.;
metro ,z, \ferk..;lbac:hpP:,~s ::J3.) .
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,,•:1s 63% V<ln mening dat deze vo<'t· ûcningen binnen_hc~cnlijkc

\<Înkelccntrum (\.,anrlelr,ebied) zoudpn moeten worden gerealiseerd .
lhj sluiten ons bij de meerd erllL'l.d aan. Bij een tánkelccntrum
d:lt op een plein ligt, zouden parkeerplaatsen op alle hoeken,
goed zicl1tbaar vanaf de toevoerwegen gemankt moeten worden.
Deze plaatsen zijn goed te gebruiken als iemand rustig uit winkelen gaat, zoals voor het kopen van kleding. Maar voor winkels
voor de dagelijkse boodschappen, zoals levensmiddelenwinkels,
moeten recht voor de winkels voorzieningen komen. ln winkelstraten zouden eveneens over de hele straat verspreid voorzieningen moeten worden aangelegd , waarbij ook vooral op levensmiddelemánkels e.d. moet ,.,orden gelet. Dan hoeft winkelend
publiek niet te ver met zware tassen te sjom.,en . Ook omdat bij
het doen van boodschappen in winkelstraten , zoals het langgerekte tánkelcentrum in de city van Amsterdam , men de fiets vaak
aan de hand meeneemt . Bij de uitvoering van de parkeerplaatsen
moet er genoeg ruimte tussen de fietsen zijn om boodschappen
achterop te kunnen binden en eventueel kunnen de voorzieningen
gecombin-eerd· ,.,orden met fie t shekjes, Vooral bij het gebruik
van zijtassen vallen fietsen vaak uit de standaard of het rek
bij het vullen van de tassen, terwijl die kans bij de fietshekjes gering is.
Tevens zouden proeven genomen kunnen worden met bagagekluizen
op geschikte plaatsen. Zeker in drukke t.,inkelstraten in de city
zal daar prijs op gesteld \.,orden . ~ten hoeft d<tn niet lange tijd
met zware boodschappen te lopen of men kan na het boodschappen
doen even rustig een kop koffie caan drinken of een hapje
eten.
Uiteraard zijn veiliae fietsverbindingen naar de winkelcentra
en t.,inkelstraten belangrijk, maar ook zonder deze toevoeging
was 70% van de proj ektontwikkelaars , die op de al eerder aangehaalde enquête gereageerd hadden, van menino: dat het realiseren van parkeervoorzieningen het komen per fiets naar de
centra zal doen toenemen. De situatie in Amsterdam zal de
komende jaren systematisch kritisch bekeken moeten \.,orden .
Vooral bij markten zijn parkeerplaatsen nu nog vaak vergeten
en uiteraard ook hier horen op geschikte plaatsen voorzieningen
te komen .
De capaciteit van parkeerplaatsen moet berekend worden op d~
drukste tijden. Dus een uitverkocht huis in een sp0rtstndion,
bioscoop of thater en het spitsuur van bnliediensten en winkels.

\~OONh'
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Parkeerplaatsen kunnen goed gemaakt worden door een fietsenrek
beschermd door paaltjes of een trottoirband op een~toparkeer
plaats te zetten. Er bestaat geen bezwaar om na herprofileringen
de parkeerplaatsen op een soort van uitholling van het trottoir te zetten. Plaatsen kunnen ook aanp,ebracht t.rorden op uithollingen die ten behoeve van verkeersdrempels ,.,ord en gemaakt ,
Koppen op hoeken van straten ?.ijn vaak minder geschikt voor
parkerer. omdat er vaak geen mensen wonen direct op de hoek en
de plaats psychologisch slecht ligt zodat de voorzienineen
Feinir, r,chruikt zullen ,.,orden . Bcwendien zullen ze vaak voet-
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gangers in de weg staan. Het verdi ent wel de aanbeve l i ng een
parkeerpla ats in de buurt van een l an t aa rnpaal t e p l a atsen . Er
kan dan enige sociale controle worden uitgeoefend, de fietse r
vindt het sleutelgat van zijn slot makkelijker en de parkeerplaats is dan goed zichtbaar voor auto's.
Om op de meest strukturele wijze het f ietspa rkeren aan te pakken is volgens de ENFB afdeling Amsterdam de beste methode
alle bewoners bij herprofileringen te vragen of zij een rek
voor hü:n deur wensen. Bij de uitvoering van de herprofilering
moet dan met de parkeerplaatsen rekening worden gehouden. Deze
zaak kan heel goed in de nog te maken ins praakverordening opgenomen worden. Het is belangrijk om bewoners te vragen of zij
een fietsenrek voor de deur willen omdat het rek het intensiefst gebruikt wordt (ook door bezoekers) als deze voor de
ingang van de woning van de belangstellende geplaatst wordt.
Bij het ontbreken van inspraak is er een kans dat een rek geplaatst wordt op een plaats waar het niet geaccepteerd wordt .
Bij de bewonersplaatsen kan tevens rekening gehouden worden
met bezoekers.
Mede in verband met die bezoekers moet er een park~norm voor
fiets e rs worden opgesteld, zodat in iedere straat in ieder
geval een minimum aantal parkeerplaatsen voorhanden is . l~ij
vinden dat deze norm op één plaats per twee woningen gesteld
moet worden. De aanwezigheid van gemiddeld één bezoeker per
twee woningen is reëel en ook moeten deze plaatsen gebruikt
~orden als buffer voor tijdelijke en nieuwe bewoners. Deze plaatsen kunnen verspreid over de straat, bijvoorbeeld om en om
tussen twee panden in, aangelegd worden. Hierdoor kunnen de
trottoirs werkelijk vrij blijven van geparkeerde fietsen . Op
deze manier kan over ongeveer 20 jaar het parkeren in de stad
zijn geregeld. In vele wijken is het niet aanvaardbaar om te
wachten op herprofileringen . Deze wijken, zoals de Pijp, Kinkerbuurt en de Jordaan moeten eerdere verzoeken van be,.,oners of
het wijkcentrum nu al gehonoreerd worden. Dit geldt ook voor
verzoeken van alle buurtwinkeltjes. Verder is het mogelijk om
bij de herinrichting van pleintjes, openbaar groen e . d. parkeer havens aan te leggen. Vooraf dient dan eerst wel de par-

paaLtj es in de Nieuwe Ker kstraat . Verboden? (zie pag . 28 en 29 )
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k<.!erhehoefte opge nomen te wo rd en en wel op de drukste tijd.
Ten slot t e lijkt het ons een r,oede suggestie om LegPlijk met
de binnenkort te nemen proeven om het autop<l rkeren Le r er,ulen•n
(belanchebbendeparkeren en parkee rdi stri c.:ten) de no odzakeli jke
aa nvullende fietspa rkeerpl aatsen te realiseren .

WETTEN EN VERORDENINGEN
Een aantal be,.,roners van de 19e eeuws e wijken en het centrum
hebben al eens het heft in eigen handen genomen en zelf een
fietsenrek voor hun deu r op straat gezet.
Officieel is he t ni et toegestaan om voon.,rerpen op de rij,.,reg te
plaats en . Ech t er is het wel toegestaan je auto op de ri j weg te
parkeren en in de oude ,Yi_iken '"orden zelfs bomen op de rij,.,reg
geplaatst. Obstake ls waar je niet overheen loopt of rijdt.
Wij hebben geen jurisprudentie~g evonden op dit p,ebi cd wa ar wi j
ons op kunnen beroepen . Maa r het is juridisch goed te verde digen
een fi etsenrek op de rijwee te plaatsen mi~eze op een of
andere manier aan het rijverkeer onttrokken is. Dit is bijvoorbeeld duidel ijk het geval in strat en waar par keervakken zijn
aang ebr acht met behulp van koppen op de hoeken van straten en
door verschillend s traatmateriaal te r,eb ruiken of door straa t-

~juris prudentie : rechtsopv a ttingen , uitgesproken door rechtsl ichamen en die blijke n uit eerder genomen beslissingen .

0

0

28

klinkers op een andere man i er te leggen dan op de rijweg 1 s gedaan . In s traten waar helemaal geen voorzieningen voor autoparkeren zijn get roffen ligt het i ets moeilijker . Niet omdat fietsenrekken de straat onveiliger zouden maken in vergelijking met
de dagelijkse praktijk, immers als er geen rek zou staan dan
zou er zeker een auto parkeren, maar een "kale" straat zou helemaal rijweg zijn. Deze situatie is te ondervangen door aan het
begin van de s t raat of bij de fietsparkeervoorziening een bord
"wegvfll"Smalli ng" te plaatsen en met verfstrepen deze versmal ling aan te geven . Bij een parkeerplaats moet aan de kant van
de rijweg een reflector komen en bovendien kan de plaats in de
buurt van een lantaarnpaal gesitueerd worden. Dan is de straat
zelfs in een situatie dat er geen auto geparkeerd s taat (en dat
komt nooit voor) veilig.
In feite is de wet dat geen voon-1erpen op de rij~.J'eg mogen t.J'orden geplaatst te beperkt, de benarde situatie in de stad maakt
het plaatsen van rekken va ak nodig. Ook de wet die zegt da t
fi~tsen op het trottoir of in de berm moeten worden geparkeerd,
is irreëel.
Aan het slot van dii hoofdstuk nog een paar woorden over de
precarioverordening . Het hoeft geen vermelding dat het fiets gebruiik bevorderd moet worden. Het regelen van het fietsparkeren is een onderdeel van dat fietsbevorderend beleid en bovendien heeft het gr ote voordelen voor vcetgangers . Om het fiet sparkeren te regelen zijn fie tsenrekken of standaards nodig, wat
er onder andere toe bijdraagt dat de ruimt e ~ificien ter gebruikt
wordt . Het is dan we l zee r merkwaardig da t fietsenrekken middels
de precarioverordening belast worden .
Een betere suggestie lijkt het ons om speciale parkeerbelasting
voor auto's in te voeren. Automobilisten worden zich dan
misschien be~rust van de ruimte die hun auto vraagt. Logisch,
want het autogebruik moet beperkt worden. De conclusie is duidelijk: fietsenrekken moeten worden vrij gesteld van precario want
het werkt remmend op een door de 3emeente gewe nst beleid e n is
bovendien willekeuriz.

~precario: een gemeentelijke retributie (= een heffing die verba"'ld houdt met een aanwijsbare tegenprestati e ).
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Waar Laten Wü Onze PietJen?•
De fiet senrr. aker in de Kanaals tr aat is ve rd we nen.
Met hem hebben we een goede vriend

v ~ rloren

Waar :::o ... ten è.ie f i etsen nu !:aar toe?

Hij is het s l acht offer geworden van de onbetaaltare huren .

en bovendien 200 plaatsen om onze fiet se n droog op te kunnen bergen .

Of de straat zeker ! Waar het al zo vol is dat je e r

Bovendien worden ze dRar g ejat of vern i eld ; alle andere stallingen

z~n

vir.d e n dat een (0:'!:eo2:r.te die

stallir.c sr.-. ~gel~kheden

Daaro~

z o v (:e ~

nog kan lo} e n of s1- e ler

vol en fietse n re kke n op de

De fietsenr e kken die door de bêwo1:ers zélf zljn betaald en g e plaa lst lopen gevaar.
W~

a.mp~r

r~weg

z~n

verboden.

Dit is te gek 11

geld ove r l:c eft voor een parkeergarage tij de B)jenkorf r.1oet zorgen voor meer

in on ze buur t.

e i sen wij in de ze

h a~dteken i ngen - aktie :

1 ) Dat de gemeer.te maatregel en r.eemt di e l eiden tot voldoende b eve i ligde fiet s en s tallingen;

2) Dat àe gemeer.te

, r.a o ve rle g me t

de buurt , op ep$el e plaatsen de stoepen v er br eedt en daar ook

fi etse nrekken plaatst ;
;.,) Ophe f f :i.· g van :te t

ve r tod orc f ie tsenreY.J'.:en o p de rijweg te J.·laa tsen;

4) Garanti e s dat. b~ alle nieuwbouw vol doende fietsenstallingsmo gelijkh eden v oor bewoners e n bezoeker s

worde n

o pg~nv ~en.

Tot zolang zuile n wij fi et!Se?.r er.ken op df: rï_.;·Nbg rr.cete:n ·c ll._;ve,n rlaatsen er. zull e r.

w ;;;

E!r vo:.._ :r.:oete n we.k.:: n da t

deze r e kke n nie: t doo r d.€: ge!':".!::l::r.te: wo:!:'der. ·: e:rv-r.i.jàe:::-d !!

Steunt D -~ze Aktie !

Zet ook

uw handtekening op

de lijst bij v:{nkeHers of buurtcentrum!!
V:eri-: e;!"oe:r; "STRAAT"

... E~f·Ö A. uAM

( -,~d:• •.:t·: 'f"roer Ou d.- Wr~::: t ) .
~ · · • ·..,; • : - .:·. ··. . ·; :::"' •1 ~,r. , _v~_; . ._· •
( ·::i.rJ] ci~·lr:.r-sl.or.ti) .
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De fiets wordt veel gebruikt bij l1e t voor- en natransp ort van
het openbaar ve rvoe r.Gezien het aanvullende karakter van de
verveerssoorten (de fiets voo r ko rte en het openbaar vervoer
voor l ange afstanden ) spre ekt he t voor zich dat met name de
stal- en parkeerplaatsen bij de s tations van de NS en debusstations van regionale dienst en de aandacht verdienen . Dit betekent echter niet dat dergelijke plaatsen bij de haltes van
stadsdiensten vergeten mog·en worden.

I.

EISEN

Bij de stations van de NS en regionale busdiensten gaat het
vrijwel altijd om stallen (soms voor meer dan 24 uur) . Bij
stations moeten dan ook bewaakt e s tallingen komen.Ook moet
bij de planning van stations r ekening worden gehouden met
uitbreidingsmogelijkheden.Ver sc hillende stallingen,vooral bij
de oudere stations,zijn nu te kl e in.Ve rd e r moeten de stallingen goed gesitueerd zijn: goed bereikbaar ten opzichte van
de aanvoerroutes en dicht bij de hoo fdingang.Een aanduiding
(d.m.v. bordjes) naar de st a l l ing t oe is vaak geen overbodige
luxe.Als onderdeel van een totaal openbaar vervoer- en fiets beleid zouden de Parkeer en Rei s plaatsen gratis moeten zijn
bij het gebruik van het openbaar vervoer.
Naast de bewaakte stalplaatsen moeten er bij de stations ook
parke~laat sen zijn.Dit voor mens en die de stallingskasten
voor hun oude fiets niet over hebben of geen tijd hebben om
eventueel bij de fietsenstalling te moeten wachten.Deze vrije
plaatsen moeten er ook in vold oende mate zijn.Zeker als er
nog geen bewaakte fietsenstalling is moeten de parkeerplaatsen overkapt zijn .Lage overkappingen (1 . 50 m. ) verdienen de
voorkeur. Ook bij de parkeerplaatsen bij stations geldt dat
het belangrijk is dat er de mogelijkheid van sociale controle
op de plaatsen aanwez i g is.Hel aas nemen fietsenwrakken vaak
een deel van de capaciteit van deze plaatsen in beslag . Zij
moeten geregeld opgeruimd \vorden.
Ook bij het stedelijk~enbaar vervoer zijn vaak parkeerplaats en en soms zelfs stalplaatsen gewenst .Hier wordt de
fiets vaak gebruikt bij het voor- en natrasport als bepaalde
openbaar vervoerlijnen niet gunstig liggen t.o.v. de woonplaats, om tijd te winnen of als men niet in de oud e binnenstad durft te fietsen . De fietsen staan er meestal voor middellange tijd.In verscheidene gevallen kunnen de plaatsen
gekoppeld worden aan bewonersplaatsen,daar dient met de
capaciteit rekening mee gehouden te worden.Verder komen in
aanmerking: de begin- en eindpunten van tram,bus en metro;
de haltes aan de rand van de oude stad (19e eeuwse wijken
en binnenstad);alle metrohaltes en haltes van regionale buslijnen aan de rand van de stad.Bij de laatste twee catagoriën
moet rekening worden gehouden met eventuele nabijgelegen
fietsroutes.Voor alle overige haltes moet geïnventarise erd
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wo=den in hoeverre parkeerplaatsen aewan2t zijn .ile plaatsen
di>:ecc bij (goed zich-ebaar van) <!.:: 'haltes s;esi tue3rd zjjn.Parkee:.f'la2tsen bij metronalles ku:men heel Bced op t.et t.v. circui c va a de he. ~. tes -worden aanges l0t t:n .

2.DE

AMS'I~R:>AMSf.

STATIONS

!.centraal Rtati0n
De capac:i!::eit v.m .:ie hui_di-·
ge st:alling~n is op bepaalde
tijden niet toereikend,De
situatie in het Centraal
Station en op het st:a~iocs
plein "t;rordt de komende jarE:n totaal veranderd en dan
zal ook de capaciteit van
de stallingen vergroot worden.Een uitgebr~ide aandui-

ding naar da stallingen toe
is dan wenselijk.Nu zijn de
stallingen nau\;elijks te
vinden.
T~vt:!ns moet 2r een gr0te
uitbreiding kcm,:m var, het
aantal pa rk~erp !aatsen.Hie~
bij denken Hij dan aan
plaatsen laugs het OpenhavE'nfx-ont aan de kant van l-let statiensplein en aan plaats~::n op de
Nidder1toega.ngsbrug.HiP..r zou een proef genomen ·!~u:rneu wordE::n
met rijwielbijzeth~k~en die op een onderlinge n~stand van I
meter worden geplaatst.Met ~am~ het C3 meet reaeln3tig gecontroleen~ ·~1crden op fietsl-'-::alü:en.Als in een t'I:.Te.aäe fase van de herinrichting van h~t ~tationsol.cin,de Prins Hendrikka-ie aan de
beurt komt,kail blj het buss;:ation voor de Nicolaa3kerk met
laagoverkapte parke~:rplaatsen rE>kenins v.1orden gehot~den .
2.amstel
Hier is de stalling voor onbekende.1 moeilijk te vind"!n,dus de
stalling zou door middel v::~.n borden beter aangegeven moeten
~orden.Verder ~ijn er te weinig goed gesitue~rde parkeerplaat&en.Vocr de ingang aan het Prins Bernard~lein is de situatie
altijd chaotisch.Dit is ook de plaats waar meer goede parkeerplaatset1 moeten worden gecreëerd . De plaatsen die aan de achterûjée van het station l-70rden g~maakt zijn verkeerd gesitueerd.F.r i3 daar geen enkele vorm van (sociale) cuutrole mogelijk ea bovendien zijn de plaatsen niet t e vinden voor cnbekenrlen.Als alte:rnati?.f zouden er plaatsen op het niveau van
de stationshal kunne<1 komen.
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zadels tallingen bij station zuid
3. muiderpoort
Hier is de capaciteit van de stalling een knelpunt,'s avonds
en ' s nachts is de stalling overvol . Er moet dus naar uitbreidingsmogelijkheden gézocht worden . Bij het busstation en de tramhalte aan de oostzijde van het station ontbreken de parkeerplaatsen en deze z i jn hier dus gewenst.
4. s loterdi jk
Hier zet men de fietsen liever tegen de hekken voor het station
dan in de rekken.Ook hier moeten parkeerplaatsen komen waar
men de fiets aan vast kan klinken .
s. zuid
Hier ontbreekt een bewaakte fietsenstalling,wat zeker in de toekomst (als het station op Den Haag en het amsterdamse Centraal
Station is aangesloten) een gemis is in verband met de forensen .
De proef met zadelstallingen is op zich een lovenswaardig initiatief maar toch-geen groot succes.De zadelstallingen zijn nog
niet stevig genoeg en het terrein waar ze staan ligt er troosteloos bij . Verder is het bijzonder jammer dat men verzuimd heeft
de zadelstallingen met een beugel te kopen waarmee men de fiets
aan de paaltjes kan vastklinken.Nu zet iedereen zijn fiets
tegen de palen van het overdekte stationsvoorportaal of tegen •
de palen van de zadelstallingen , zodat men zijn fiets kan vastzetten tegen de palen.Vlak naast het voorportaal kan een rij
parkeerplaatsen worden gecreëerd.
·
6 bijlroer
Ook hier ontbreekt een bewaakte stalling . Op de onbewaakte
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fietsenstalling is geen sociale contr6le mogelijk,de verlichting is slecl1t,zodat vrijwel iedereen zijn fiets in de stationshal zet . Van de onbewaakte stalling kan een bewaakte worden gemaakt en in de stationshal (tegenover de trappen) kunnen parkeerplaatsen worden gemaakt . De plaatsen moeten voldoende verlicht zijn en er kan toezicht op de fietsen worden gehouden
door het t.v.circuit van het station ook op de stationshal aan
te sluiten.
7 rai
In dit nog te realiseren station is geen bewaakte stalling in
de planning opgenomen.De parkeerplaatsen zijn goed gesitueerd
echter het terrein waar ze moeten komen lijkt ons aan de kleine kant om voldoende fietsen te stallen . Van belang is dat de
parkeerplaatsen goed aangelegd worden zodat sociale controle
mogelijk is en dat een fiets aan de plaatsen vastgeklonken
kan worden.Laag overkapte parkeerplaatsen lijken ons geschikt.
8 cornelis lelylaan
Voor zover ons bekend is,is ook bij dit station geen bewaakte
stalling in de planning opgenomen,wat zeer betreurenswaardig is.
Er zijn hier namelijk veel grote bedrijven in de buurt (en de
westlijn van de sch iphollijn zal ongetwijfeld nog veel meer bedrijven aantrekken) zodat een bewaakte stalling in verband met
het forensisme zeker noodzakelijk is . De excakt e inrichting van
het stationsplein is,bij het schrijven van deze nota,nog niet
bekend zodat we over de parkeerplaatsen nog geen opmerkingen
kunnen maken .
9 busstation marnixstraat
Hier ontbreekt een bewaakte fietsenstalling.Vcrder zijn er te
weinig fietsenrekken die bovendien slordig gesitueerd zijn.Bijvoorbeeld bij de brug over de Singelgracht kunnen laagoverkapte
parkeerplaatsen komen.Het is jammer dat hier onvoldoende rekening mee gehouden is toe dit stationsplein onlangs heringericht
werd.
10 busstation wibautstraat

Ook hier ontbreekt een bewaakte fietsenstalling . Tevens ZlJn er
te weinig parkeerplaatsen in de stationshal.Er moet dus naar
uitbreidingsmogeli jkheden gezocht worden.
IJ haarlemmermeerstation

Hier is nog steeds een bewaakte fietsenstalling in de om~~ving
te vinden maar voldoende goed gesit11eerde parkeerplaats~n 0nthreken .

34

GSo [I?J~

l:t\[]MLZ:I~ \VJ&\[~ m~~ 9

~U&~[Q)&&mCID

©CS

~[SC1D0~

Bij het maken van een keus uit de ver schillende fietsenrekken,
standaards en kluizen stuit je op een grotere variatie en aanbod dan doet vermoeden al~ je in de stad om je heen kijkt . Om
een keus te kunnen maken vinden wij zes aspecten van belang.
Voordat wij deze punten gaan besprek en willen wij eerst contateren dat geen enkele stek voor alle soorten f ie tsen ge schikt
is. Het volgende tabelletje maakt dat duidelijk:

Wielstekken waar j e ugdfietsen en toerf ietsen i n kunnen staan
zijn voor ver reweg de meeste soorten fietsen geschikt. Bij
framestekken doen zich problemen voor bij fietsen me t hoge
sturen, zade l s e . d. Bij de behandeling va n de keuzeas pecten
die tot de keus van een stek moeten leiden is het ondoenlijk
om alle aspecten voor alle soorten fietsen te bespreken. Als
wij over een fiets s preken hebben we het over een gem i ddelde
fiets .

1. ZES KEUZEASPECTEN
I. voorkomen van beschadiging

Hiervoor is vooral de stabiliteit
die een voorziening een fiets
biedt belangrijk. Bij wielrekken
en -standaards kan de stabiliteit
het best gemeten worden aan de
hand van het inklemmingspercentage (het deel van de velgomtrek
dat wordt ingeklemd). Als het
inklemmingspercentage hoog is dan
zal bij "Wind of te gen de fiets
aanlopen de f i e t s ni e t gauw omval l en en zal ook he t wie l niet
gauw vervormdd word e n.
In sommige stekken staan slech t s
een beperkt aantal f ietsen stabie l . Sleuven di e in een bepaald ~
maa t r ond gebogen z i j n zijn eigen-

slecht-"
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lijk alleen maar bru ikhnar voor
wielen van de zelfde mant waarvoor
ze ontworpen zijn . Bij kleinere
wielen wordt het ink l emmingspercentage te klein.
Stekken waar het wiel van een fiets
in moet vallen z ijn vaak voor
verschillende middenlijnen van
wielen geschikt . Echter niet elk
wiel staat er eve n s tabiel in.
Kleine wielen wel (dan is het inklemmingspercentage hoog).
Klemmen waarvan het middelpunt
op een bepaal de hoogte zit zijn
alleen maar goe d te gebruiken
voor de maat wiel waarvan het
middelpunt op de zelfde hoogte
zit. Bij kleinere wielen wordt
het inklemmingspercentage laag .
Bij deze standaards is er bovendien een kans dat de fiets terugloopt en uiteindelijk uit de
voorzi ening valt. De kans dat ee n
fiets dan beschadi g t i s groot .
Voor de stabilite it i s het vcrdc~
nog van be l ang of zijbeugels
of r anden van gleuven evenwijdig
of variabel lopen en of zij r echt
of taps (conisch) toelopen.
Over het algemeen staan meer
fietsen s t abiele r in beugels met
variab ele afstand dan in beugels
die evenwijdig lopen. Ook stabieler staat een fiets in beugels
die taps (of conisch) toelope n,
bovendi e n wordt in dit laatste
geval meestal de band ingeklemd
en niet de velg zodat de kans op
velgbeschadiging geringe r is.

u u

r>('cht

t ·:'Is

o:~ ~·onisch

Bij beugels of sleuven die evenwijdig lopen is vooral de breedte
belangrijk. De breedte in combinatie met de soort stek bepaald de mate waarin de fiets beschadigen kan.
Ook verschillende soarten framest ekken zijn vonk niet stabiel. Hierbij staan vank delen van de fiets los vnn d~ g r ond
en de fiets kan uit de stek vallen en beschadigen. Onda nks
dat deze s t ekke n niet altijd stabiel z ijn, ~ijn ~e toch ee n
overweging wa:1rd omd ~t hC't frnme minder k'-'' Cts hanr is dan ee n
wiel en de kans op wielbes c hadigingen als gevolg vnn de s t ek
gering is.
2 . het geri ef van een voorziening
Een stek waar een fiets zo nder problemen in en uit geschoven
kan worden biedt de gebruiker het meeste gerief. Bij een hooglaag opstelling is het gerief minder omdat met de fiets als
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framl'Si.t!kken . Bi
voorkant opgeti ld IvO r elen w<H met name in ee n vol rek , a l s
de afs tand tussen de pl aatsen ge ring is (30 cm) een zeer lastige opgaaf kan zijn . Bij zadelstallingen s ta an andere geplaatste f i etsen gauw in de weg .
Fietsenrekken in twee etages , zoals in veel stallingen , of
rekken 1vaar in een fiets schuin omhoog gezet moet 1..rorden,
moet de f i ets helemaal of ee n fors stuk opget i ld lvorden wtlt
deze rekken voor oude mensen nauwel i jks bruikbaar maakt .
Het gerief van een voo r ziening wordt ook voor een belangrijk
deel bepaald door de afstand Lussen twee plaatsen. Hiervoor
meet men de zogenaamde hart op ha rt (hoh) afstand . Dit is de
ondelingeafstand tussen het midden van een plaats en het midden
van de p l aats e rnaast.
De meest gebruikt e afstand tussen twee pl a<lts en up de zelfde
hoog t e i s in Nede r land 60 cm . Tussen twee plaa tsen die om en
om hoog e n laag zijn (de zogenaamde hoog-l aag opstelling)30 cm.
Dit omdat deze afstanden makkelijk in de huidige stoepstruk tuur
past . Deze afstand is vooral in een vol rek erg krap . Het in
en uitnemen van de fiets is lastig en hovendien i s de kans
dat een fiets beschad i gt groot . Wij pleiten er da n ook voor
om i n rekken een gro t er e hoh-afstand te gaa n gebruiken, nl
35 of 40 cm. Rekken kunnen dan nog makkelijk in de huid ige
stoepstruktuur gepas t worden en het capaci t ei tsverlies val t
erg mee . Wij zijn van mening dnt deze geri nger e capac it eit opweeg t tegen het gr o t ere geri ef van de r ekken . Standaards
moeten bij voorkeur op een afstand van 60 cm geplaa tst worden.

l>llk Vth•r

3. Diefstal
In deze nota hebben wij ge regeld een verband gelegd tu ssen
fietspa r keren en fietsdi efs t n1 . Met name bij de keuze van een
stek moe t met dil laatste rekeni ng worden ).!.eiwudcn .
De hu i dige fietsparkeervoorzieningen dragen vr i jwel geen
vanalle bi j om de kans op di efsta l t e verminder en . Hi ervoo r
is het namelijk nood zakelijk dnt z o~.;el het frame <1 l s h<..' l
voorw i ~aa n d e stek kan worde n vas tgeklonken . All ee n he L
voorwi e l vastze tten is onvoldoende.
Daaror.1 is het
zinvol om cr eatief na te denken over ho<.•
de huidige stekken aan te passen zijn of hoe er een nieU\,•C goede
stek on t wikkeld kan word en , waaraan je wel het frame en het
voorwi el v ast kunt zetten . Wellicht kunnen vakblade n of fie tsenrekkenfabrieken ee n pri jsvrang uitschrijv en voor een ni emvc
goede stek die aan al de ze eisen vo ldoet . Verder kan noR een
onder zo ek worden gedaan naar \vat in Amerika op dit gebied is
ontwikkeld .
Voor het t raditi onele rek doen wij in de besprekin~ danrvnn
een aanpassingss uggestie. \Jeinig fantasi P ie <'r vo.,r nodig
om t e bedenken dot bi j alll' huidige rckk 0n p:~< l ltjl•s kunn0n
worden gepl aatst waar aan d~ f i 0ts kan wor den VAstg~maa~t
Dit i s alleen nit•t erg cst•'t:is1·il en ;-tls d<• stek niPt geb r u i kt
wordt kunnen mensen over de paal tjes st ru ikelen . en slotte
beve l en we aan om proeven t e gaan nemen me t rijwi<•lbijzet
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1979 Design Award
Publie Works
Assn. & Center for
Design Planning

Am~riean

"Your desrgn IS rnqemous "
Beardsley and Beardsley,
Arcbitacts & E.nglnaers

~

ft ooes wrthout saym~ t!Jat
your racr has certamly en·
tranceo our b1cycle arogram .. ··
Univarsity of Calllomla
"Research has determrnert that
Rally Racks models RR·200
and RR·300 are supenor to all
other manutacturers ··
Univarsity of Maryland
Planning Dept.
"Aftel an extensive investioa·
tron ... we have p/acoo the
Rally Rack mVBfY hl()h
srandino . . "
Harvard Univarsity

Planning Office

a. Standard Loek

Universitv of Marvland
Planning Department
Bicycle Rack Criteria
• The rack musi s~cure both wheels
dnd the bicycle fra me
• Securing the biq;cte •n the rad• ts
10 h~.> a simpie operat•on
• Th~ rack i~ •n ac<.ommodate a
wide Tange o( btc.ycl" types a nd
loc ki ng me chan~sms
• Sf'curing the bike must be "oss1ble
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b. Long Loek

with only a user-su"plied loek.
• Although data •s nol available on
durabilicy. racks <;hould be setect\>d fortheir apparent quaticv Mem·
bers and jomrs should be ruslprool
and designed to mmimtze or ~~~
mtnale structural and mechanica!
lailures.
" The appearance of che rack tS •o be
"aesrhelically pleasing · wuhin the
financial and fu nctaonai parameters

• The rack des1gn as 10 allow lor
He"'•b•liry in sue de..,elopmenr.
• Whilt> racks must oe capaole of
b~1ng
securely anchorl.!d . the
abalily to relocilte thf'm is an
optton 10 be co nsad~rt>d .
Ttre final Universall. of ~aryland report slales rhaL. ··Rest>arch has
determined that tlw Rall y Rack
Models 'RR-200 and RR-300 are
supertor 10 all other manufacturers
'" meeting the established criteria.~

hekken die op een afstand van I meter v:111 l' lk:wr \,•tli-dl'n
gt'p laa t s t.
Spec i aal om diefstal te voorkor.Il'll zijn al vcrschillende
soorten kluizen ontwor pen . Gesl c,ten kluizen waarin een fiets
helemaal opgeborgen is zodat Zl'l[s vernielingen n iet meer
moge li jk z i jn en open klu izen, waarb ij een fiets nog wel
ver nie ld zou kunnen word en . Kl liize n gebruiken vee l r uimte
en het kos t nogal wa t t ijd om ('!'O f iets erin op tebergen .
Bovendi en zijn ze duu r, vooral de gesloten kluizen die de
~S gebr uikt . Deze kluizen zijn 11itgerust met gcldsloten,
zodat deze kluizen ook nogal wat onderhoud vragen .
h'ij zouden daarom \ville n voorSLl'llen een proef te nemen met
open klu iz en die afg esloten movte n \vor den met een hangslot
da t de ge br uiker zelf mee moet brengen . Als deze proef slaag t
dan is het mogelijk or:J de kluizen op verschillende plaatsen
over d e stad verspreid neer te zetten . Ook de bewoners van
de oud e wi jken zou de mogelijkheid geboden kunnen worden om,
tegen geringe bijbetaling , een kl ui s voor hun huis geplaatst
t e krij gen .
4 . constru ctiekwal it e it en afwer king
Zeker i n Amsterdam geldt de construktiek\..raliteit nok als een bela ngr ijk keuzeaspect.Want zowel de lieverdjes als de heili~e
koe (d e auto) testen bijzonder graag de stcvi)!.ileid van een
stek en ook staa t ee n stek bloot <l<l n Hndcr c invloec.JL•n (~o;Jl.s
he t weer ) . Voor de cons truk tiekwa l i t e i t is 11 . a , de kwaltcit
van het ma t eriaal van belang, de ve r bindingen (onderling en
in d e grond ) en de afwer kinglngen. De dikte van de huisbeugels
kan variëren van 12 nun tot 2~ mm , \-laarbij de laatste dikte
in Amster dam de voor keur verdient . Dikke buisbeugels zijn echter wat moe i lijker te verwerken en sleehLs een enkele fabriek
neemt de moe it e om dikke buisseuge l s goed te bewerkc:n en bv .
conisch t e buigen . Al s afwekings laag wordt een stek meestnl
verz ink t , wat als d it goed gebeu r t , roesten voor een lange
ti jd kan voor komen.
De gebr u i kte dikte van het metaal , zowel als de afwerking
daar van , d e verb i nd i ng van de delen onderling en de wijze
waar op ver z inkt i s kan van fab r iek t (lt fab r i.ek verschillen .
Het is e ch te r t e t ec hni sch profes sioneel en te ui tgebreid om
hie r in de t ails op i n t e gaan, maa r een aanbeve l ing om bij
aankoop va n een bepaalde voorzieni g goed op deze punten te
letten i s zeker op zijn plnnts .
Kunsts t of besclw rmlaagjes zc)als o . a . bij stuurrek:,en 1,rel
gebr uikt worden zi jn bij openhaar gebruik af te raden omd;lt
ze makkeli j k stuk gaan.
Constr ukti ;,._Eoespas kan ook verve lende g<.!vo l )-;e n h cb iH'n . ï.o
i s de klacht gehoord dat de zadelda k jes hij zndelstallingcn
te ver ni e l en zijn en wel z6 dat je je zadel, en dus je fiets ,
er helemaal niet meer uitkrijgt !
S. Prijs
Stekken vind j e in all e prijsklass en , van ongeveer /15 , 00 voor
een eenv oudige kwal ite i t tot !1 500 , 0C voor een volldig afge sloten f i ets klu i s. De meest in gebuik zijnde stekken
kos ten tu ssen de /25 , 00 po /35 , 00 per plaats .
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11 ij aankoop van grutè hoevcl!llH.'ucn Z~J n v;wk fl,rse kl,r Li ng L'n ~c
kr·ijg<:n , wat voor de gemeent<' prettig is omdnt r.t• in sL <l<~L 1:-.
in grote hoeveelheden in tL' kopl'n . De prijs moet uitcr;wru
meespelen in de afwegi ng voor een bepaald e stek echter als
criterium vinden wi j dat prij svcrschillen afgewogen moeten
worden tegen positieve punt en van a ndere keuzcaspechtt·n die
in dit hoofdstuk genoemd zijn . Uiteraard moeL de prijs van
een plaats in ver band worden gebracht met de kwaliteit daar~an .
Een goedkope plaats van slechte kwal iteit, die een korte
levensduur hee ft kan op de k~per beschouwd toch duurd er
blijken te zijn .

6. ruimte
De keuze van een bepaald rek in verh:m<l net de beschikbare
ruimte is een aspect dat in het hoofdstuk uitvoering hoort .
Echter of een steks l ech t s weinig ruimte nodig heef t of noodzakelijk een grote ruimte is welee n punt dat pos iti ef dan
wel neg at ief kan worden beoordeeld .

2. OVERZICHT VAN STEKKEN
We zullen naar aanle iding van de voor~na nd c cri t er ia verschille nde stekken bespreken en beoordelen. Oaarbij gaan
wij ervan uit dat er nog steeds ge en idenle stek is uitgevonden waarbij je fiets zowel goe d staat , als tegen diefstal vernieling en \-'eersinvloedC'n bcsciH'tïnd is. Dit OVt'rzi c ht is niet voll edig mnar geC'[t wel een overzich t V<ln dL>
meest gangbare stekken stekk en die in Nederland te koop 7ijn .
I. traditioneel rek

Dit rek is stevig, makkelijk plaa tsbaar en heeft een behoorlijke stabiliteit . De meest e fietsen staan er vrij
goed in waardoor e r een geringe kans
op beschadiging is . Door het grote inklemmingspercentage van het wiel (507.)
is e r weinig kans op vervorming van
het wiel . Een nad eel is dat het rek
vaak de spaken inklemt maar door de
buigzaamheid van de spaken zal het
wiel niet gauw beschadigen . De rekken
z ijn leverbnar met een korte en een
lange sleufm enkelzijdig 0n dubbelzijdi~ . Met name der.P rekken zijn
V1H1r b01."l'nersp:1 rkl'rL•n geschikt , ze
gL'V<.!ll dL' parkel•rpl:l~lts<l:Hl een kant
l!.Lll'd ëWn ?:odat nwt lwhul p van p;laltj<.!s go(•dc pil rkcerhaven.-; te bouwen
Z1Jt1. Ik
rek ken ziE.' je niet over het
hoofd L'll zijn ook ~ued lnngs d<'
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grachten te zetten en bij openbare
voorzieningen. In woonwijken kunnen
deze rekken als er stalplaatsen worden gemaakt makkelijk naar binnen verhuizen. Aan deze rekken zijn ook een
aantal eenvoudige verbeteringen aan
te brengen. Zo kan aan de achterkant
van het rek een bumper worden gemaakt
om de wielen die enigszins uitsteken
te beschermen (teng inparkerende
auto's). Verder radeuwe met klem
aan om bij iedere plaats een schuine
stang van boven naar beneden te maken waardoor je met behulp van een
kettingslot je frame en je voorwiel
aan het rek kan ketenen. Deze stangen
zijn vrij eenvoudig aan te brengen
en verkleinen de kans op diefstal
flink . De rekken met lange sleuven
zijn speciaal geschikt voor stallingen en laag overkapte parkeerplaatsen (zie elders). Het nadeel van
deze rekken in twee etages is dat ze
voor oudere en minder valide moeilijk te gebruiken zijn.

2

3

2. populair rek
Deze rekken,
die je geregeld
in de stad tegenkomt, zijn redelijk
geschikt. Het grote voordeel is dat
ze goedkoop zijn. Ze zijn makkelijk
te plaatsen en voor fietsen met een
bandbreedte tot 40 mm behoorlijk te
gebruiken. De combinatie van de afstand tussen de beugels (40 mm) en
het inklemmingspercentage (30%)
zorgt ervoor dat fietsen met dunne
banden er scheef in staan en makkelijk vervormd kunnen worden. Verder
nemen deze rekken niet veel ruimte
in beslag en je kan alleen je voorwiel aan het r ek vastmaken. Ze zijn
enkel- en dubbelzijdi g te verkrijgen.

....
3

3. diverse rekken
Er zijn nog vele rekken te koop in
de soms meest vreemde modellen. De
construktiekwaliteit van deze rekken
laat veel te wensen over. De rekken
hebben vaak weinig grip op de fiets
en zijn dan ook allemaal af te raden.
Het enige "voordeel" van deze rekken
is dat ze goedkoop zijn en daarom
worden ze geregeld via de ijzerhande 1 VP. rkoch t.

3
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4 . nmst0 rd3ms rek
0

nc rekken zijn alh·en goed geschikt
v oo r wi(;)len van 711 mm (28 inch) . De
fiets valt er snel in om, de stabilite i t is ger i ng . Bovendien moet de
fiets vrij hoog worden opgetild om in
de hoogste stand te zetten en dan moet
je v ri j goed mikken ook. Specifieke
v oord elen heeft het rek niet en het
is jammer dat ze zoveel in Amsterdam
gebruikt worden (elders zie je ze
niet veel).
5 . combi be ugels
Deze standaards zijn te r,cbruiken
voor ~ên hoogte, een hoog-laag op-

stelling , enkelzijdig en dubbelzij dig ,
in e lke hoek te krijgen , kor t om erg
veelzijdig . Een voordeel van deze
standaards i s dat de fiets n iet terug
k a n l ope n t en.1ij 1 de s tab i li tC'i t
voo r veel verschillende fietsen behoorl ijk is. Oe stand aa r d is , in
be t on g0goten (dus niet op een betonblok gemonteerd), goed in de grond
te bevestigen . Deze rekken zijn ook
mi nde r a an t r ek kelijk om om t e rij den
door auto ' s dan de thans in gebruik
zijnde standnards . Er is \vl'ÎnÏ)~ kans
op ve r vormi.n g van het vaanviel door
i nk lemming van. in ideale gevallen ,
55% . Nadelen van de standaard z i j~ dat
de f iets er alleen m~t het voorwiel
aan bevestigd kan worden en dat de
rekken in de meest ui teen lopend(• k\vali t ei t 0n wo r den geleverd . Hierop moet
b i j de aanschaf gelet wordèn.

..
I. '

_;;;:_I. .
5

6 . klemstandaard
De standaa r ds n~men noodzakelijk
veel plaats in heslag. D~ fiets
loopt vaa k terug (en valt dan dus
om) . Het inklernmings perccntagl' is
15 i 20% . Op een of andere mani0r
wordt al t ijd wel c0n deel van 000
wiel in geklemd maar vrijwel gPcn enke l e fie t s staat er goed i n. Dez~ standa ards ve r oorzaken makkelijk V0lgheschadigingcn als de band van een
wiel niet goed opgcpomt is . Or klem
rndPn
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grachten te zetten en bij openbare
voorzieningen. In woonwijken kunnen
deze rekken als er stalplaatsen worden gemaakt makkelijk naar binnen verhuizen . Aan deze rekken zijn ook een
aantal eenvoudige verbeteringen aan
te brengen, Zo kan aan de achterkant
van het rek een bumper ·worden gemaakt
om de wielen die enigszins uitsteken
te beschermen (teng inparkerende
auto's). Verder radenwe met klem
aan om bij iedere plaats een schuine
stang van boven naar beneden te maken waardoor je met behulp van een
kettingslot je frame en je voorwiel
aan het rek kan ketenen. Deze stangen
~ijn vrij eenvoudig aan te brengen
en verkleinen de kans op diefstal
flink. De rekken met lange sleuven
zijn speciaal geschikt voor stallingen en laag overkapte parkeerplaatsen (zie elders). Het nadeel van
deze rekken in twee etages is dat ze
voor oudere en minder valide moeilijk te gebruiken Z1Jn.

2

3

2. populair rek
Deze rekken,
die je geregeld
in de stad tegenkomt, zijn redel ijk
geschikt. Het grote voordeel is dat
ze goedkoop zijn. Ze zijn makkelijk
te plaatsen en voor fietsen met een
bandbreedte tot 40 mm behoorlijk te
gebruiken. De combinatie van de afstand tussen de beugels (40 mm) en
het inklemmingspercentage (30%)
zorgt ervoor dat fietsen met dunne
banden er scheef in staan en makkelijk vervormd kunnen worden. Verder
nemen deze rekken niet veel ruimte
in beslag en je kan alleen je voorwiel aan het rek vastmaken. Ze zijn
enkel- en dubbelzijdig te verkrijgen.

...

3. diverse rekken
Er zijn nog vele rekken te koop in
de soms meest vreemde modellen. De
construktiekwaliteit van deze rekken
laat veel te wensen over. De rekken
hebben vaak weinig grip op de fiets
en zijn dan ook allemaal af te raden.
Het enige "voordeel" van deze rekken
is dat ze goedkoop zijn en daarom
worden ze geregeld via de ijzerhandel verkocht.

3
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4. amstcrdams rek

ne rekken zi jn all~en goed geschikt
voor wielen van 71 I mm (28 inch). De
fi e ts valt er snel in om, de stabi liteit is ge r ing . Bovendien moet de
fiets vrij hoog worden opgetild om in
de hoogste stand t e zetten en dan moe t
je vrij goed mikken ook . Specifieke
voordelen heeft het rek niet e n het
i s jammer dat ze zoveel in Amst0rdam
gebruikt worden (elders z1e J~ ze
nil•t veel).
5 . combi beugels
Deze s tandaards z ijn t e goh ru iken
voor één hoogte , een hoog-laag opstelling, enkelzijdig en dubbelzi jdig ,
i n elke hoek te krijgen, ko rtom e rg
veelzijdig . Een voordeel van deze
sLandaards is dat de fietsniet terug
kan lopen tenvijl de stabiliteit
voor veel versch illende fietsen behoorlijk is . De standaard is, in
beton gego t en (dus niet op een betonblok gemon t eerd), goed in de grond
te bevestigen. Deze rekken zijn ook
minder aantrekkelijk om om te rijden
door auto 's dan de th~ns in g~bruik
zijnde standaards . Er is weini~ kans
op vervorming van het voonvie I door
inklemmjng van . in ideale gevallen ,
55%. Nadelen van de standaard zijn dat
de fiets e r alleen met het voorwiel
aan bev~stigd kan worden en dut de
rekkenin de meest uiteenlopende kwaliteiten worden geleverd . Hierop moet
bij de a anschaf geJct wo r den .
6 . klemstandaard
De standaards nemen noodzakelijk
ve el plaat s in heslag. De fiets
loopt vaak terug (en valt dan dus
om) . Het inklemming!-ï pcrcentagl' is
15 à 20% . Op een of ander~ manier
wordt alt ijd wel een deel van ePn
wiel i ngeklemd mnar vrijwel geen e nkele fiets staat er goed in. Oczc standaard s veroorzaken makke l ijk velgbeschadigingen als de band van een
wiel niet goed opgepomt is. De klem
r ;Jdt>n \,'f' nf .
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7. klen aan de mu u r
Hil•rv<\nr geld het ze l fde als
dl' kl<'mst;'lndaard maar hovt>ndi <·n 1s
lk kwaliteit vaak slecht zod :sl
de klem makkPlijk te verniPlv n is.

Deze voorziening zou een overw. ging
waard kunnen zijn uit estl'tis cll oogpunt . Eventuele p l natsing van t en rotonde is alleen ilccep t ahel vo• •r kortparken·n . De wiell>O Stél<Jn in i;l cmml'O
waarvan de nadelen lwtzelfdl· zijn
als hi.i klemmPn <Hln de muur (7). De
rekken kunnen wel versterkt worden
met horizontale ijzeren verbindingen,
zodat de klemmen niet bij dt> et•rstt•
de besll' trap dichtzitten . Je ll('ht
kleine rotondes ( diameter 56 cm) en
grote rotondes (diameter 1. 60m) , die
om bomen heen gezet kunnen worden.

9. schuin omh oogr ek
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Voordeel van dit rek is dat hij in
de breedte niet veel plaats inn0emt
(1.40m) Net als hij het Amstt.' rdamse
rek is dit rek alleen goed geschikt
voor wielen met een diameter vnn
7 11 mm (28 inch) . De r ekken zijn ongeriefelijk omdat de fiets een behoorlijk stuk opget i l d moet \vorden
wat niet makkelijk gaat in dit rek.
De r ekken zijn enkelz i jdig en dubbelzijdig te koop .
10 . stuurrek
Eindelijk een rek dat de wielen
spaart, maar toch erg stabie 1 h~1ng
en de fietsen er niet in, zod;1t er
toch ec>n kans op beschadiging i ~ .
Vcrder zijn dc~e rekken niet erg geriefelijk. Het is ni<'t L'l~nvoudi g om
een f i €' ts in Cl'O vo 1 rek 00 tl' han gen of weg te h:ilPn, sturen zittl'n altijd in de knOl\p. Dit l:l:1tstE' gl•ldt
niet bij een h0h- afstand v:1n hO cm.

""\r:-"

I _. -

11 . zadelstallingen
Deze voorzieningen nemen tevee l
ruimte in bes l ag . Ze voldoen ook niet
aan de vereiste stevigheid, d0 kappen
zijn eenvoudig om te buigen en dan
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krijg je de fiers er niet meer uit.
Het i~. als de palen van de stallingen
op een onderlinge afstand van 1.00 m
worden geplaatst moeilijk om een fiets
op te hangen. Bovendien hangt de fiets
dan nog niet stabiel. Deze rekken zijn
met een beugel te krijgen zodat de fiets
met een kettingslot aan de paal van de
stalling kan worden geklonken.

11
J .

12. fietstegel

Tege ls eisen veel onderhoud om de gleuven
leeg van vuil te houden . Een fiets staat
12
r-..
niet stabiel in een tegel door de grote
breedte van de gleuf. Door slijtage
-~J- ..
verbreedt de sleuf zich in een paar
., \.
1
jaren bovendien snel. Het wiel kan verf",. . .. .~-:J ..
vormen, de fiets kan uit de gleuf vallen
en een band slijt sneller dan
noodzakelijk . Verder zijn de gleuven niet
goed te zien zodat onbekenden ze niet
goed kunnen vinden. Ze hebben vrij v ee 1 13 '
ruimte nodig.
I

I

_"."1

\ - ''
- .[
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13 . blokken

Hiervoor gelden de zelfde bezwaren als
voor de tegel (12), Alleen blokken kunnen om en om hoog en laag worden gezeL,
zodat ze minder ruimte nodig hebben.
14 . rijwielslotpaal

Oeze is niet goed bruikbaar in de
standaarduitvoering . De fiets staat
op een klein punt na los (dus ook het
voorwiel) . Ook passen niet allr fram~s
crin. DC' paal zou beter bruikb;wr zijn
als er et>n gleuf voor de \,delen n.1n
vast zou worden gemaakt. Ook k<Jn er
een bijzethekje naast gczPt kunnen
worden , dat de toch al dure paal nog
duurder maakt. Het grote voordeel van
de paal is dat de fiets met behulp van
een enkel hangslot goed vastgezet kan
worden en niet makkelijk meegenomen
kan word en . De paal neemt veel ruimte
in beslag .
15. rijwielbijzethek

Er ZlJn verschillende hekken ontworpen
speciaal om een fi~ts tegen aan Le zetten . DC' h ek ken zijn er in vers<'hill<.•ndl'
m.1ten . Et' n fil'ts staat
mcest;ll n i t't
erg net.it•s tegen <'<'n hek ID<'Wr <'L'll voordP<•l is dat <?l'n fiets met behulp van l't'n

44

1

enke 1 hangslot go I..' <.I ~n hoog aan h~ l
17l~~:.:~=~~C::!
hek vastgezel kan \vorden . l>l• hekkt!n
J
zijn te gebruikcn in tuinen, in plaats
van amsterdammL'rtjes, hij winkelcentra,
of ze kunn!:'n n;.ws t e l kêli-1 r \v\1rden ge7.!' t
op een onde r linge afstand van een
mete r. Het ruimtegebruik is vrij groot .
De hekken zijn te gebruiken als je zware
s pul l en op je fiets moel laden (de
fiet s kantelt niet zo gauw) en op
pla atse n waar veul fietsen gestol~n
worden .
16 . open

klui.s

De kans op diefstal is zeer klein . Een fiets kan echter nog
wel vernield worden en het is de vraag of een fiets die in een
openkluis staat psyc-hologisch aantrekkeli jker is om te verni elen . Dit zou uitgetest moeten worden. Is dit namel i jk niet
het geval is,i s een open kluis aantrekkelijker om mee r te gaan
gebruiken omdat zij veel goedkoper is dan een gesloten kluis.
Er gPldt dat de fiets niet kan omvallen in de kluis en dat
de kluis veel r uim te vraagt .
17. dichte kluis

De kluis i s een goede manier om een fiets tegen diefstal te
beschermen. Proeven met kluizen vij NS stations hebben bevredigende resultaten opgeleverd . Een fiets kan in een kluis
niet omvallen en zo beschadigen. Nadelen zijn dat kluizen vee l
r uimte vragen en erg ~uur zijn. Zeker als ze met geldsl oten
ui tgerust zi jn vragen ze ook erg veel onder houd .
16
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6. ruimte
5. prijs
4.construktiekwaliteit en afwerking
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2. het gerief van de voorziening
I . voorkomen van beschadiging
noot. De keuzeaspecten I . en 3. worden extr a zwaar beoordeeld.
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Ik uitv1)(.'rin~

van p nr keerpl aa t s~.· n is wcllichl hel mees t verwaarloosde Jeel van alles wat nu.>t ~'('11 parkeerbeleid te maken heeft .
De uitvoering van de huidi ge p3rkeerplaatsen laat vaak v0el te
\vensen over, er zijn in de stad nauwe lijks pln;ltSt'll LL' vind en die
aan alle eisen voldo en . Di t hoofdstuk bevelen \vL' d:1n ot'k specL1a l
aan planologen en st raat- en pleinarchitecten <1<111.
Wij bespreken in dit hoofdstuk 8 punt en waarbij met de uitvoering
van pa r keerp l aatsen rekening moet worden gehouden. Net name de
eerste drie punten zijn óók van bel ang voor sta lpl aatsen .

I. DE KEUZE VAN EEN REK, STANDAARD OF KLUIS

Zie het vor1ge hoofdstuk .

2. DE KEUZE VAN DE PLAATS
Als tweede is de situering van de voorziening van hoofdbelang . Hierover hebbe n we al gesch rev en in de hoofdstukken I TI. en IV .
Een ontwerp mag de rekken of standaards niet
vers toppen . Als je ergens komt moet het meteen
duidelijk zijn waar het de bed oeli ng is een fiets
te stallen of parke r en . Een aanduiding door middel van bordjes kan een h.·md i g hulpmiddel zijn .
Verder benadrukken we nogmaals de noodzaak dat
bij ni et bewaakte voorzieningen een mogelijkheid
voor sociale controle aanwez i g is .

3 . DE INDELING VAN DE PLAATS
I.

algemeen

De beschikbare ruimte en het ;wntnl fietsen wa:lrV<)t1r een par ke ...•rpl:wts moet komen is een ander ~1spect dal mogt>lijklh~dcn en hep0 rkingcn ~ee(t. Het is ons niet de bedoeling om een uit1~ebreide t)pS0mming
t e ~even van mogelijke opstellingen en varianten . W0l geven we een
aanLal aandacl1tspunt en aan waarmee men zelf ann hel rekenen kan en
op grond waarvan wij een aantal aanbevelingen doen.
Allereerst kan een keuze gemaakt worden uit een opstellin~ op ~in
hoogte of een hoog-laag opstelling. Voor een opstelling or iin hoo gte kan men gebruik maken van een standaard die nu in de meeste gevallen op een onderl inge afstand van 60 cm wordt geplaa tst. Voor
een hoog-laag opstelling is de onderlinge afstand tussen de plaatse n
in de meeste gevallen 30 cm . Verder kan men kiezen tussen een
47

enkelzijdig r t' k of e en dubbeI z i j di g r\.!k . Ln het eers te geva l
k éln men d;~n 10 ( i ets -.•n op l. :!O 111 pla<~t~\.!n e n in heL twC'C'de
geval 20 f i etst•n 11p '3.40 m. Als l' r veel riet~cn in lllL'cn.l ere
rijen '"orden l'tp 1:1.tL-;t i s ht•t :wn te rad~..• n lll)l) i t l'll''- r dan 15
r.H:tL·r n:·~·ken .r;m elk:tar tl' koppelt•n.
lle:t sp r c···kl voor zich dat als hel Lypv
r,•k _.:,•kuZ<'Il \\l) rtlt
,,_.:,:Jrb 1 j I it·L sen in l\vl'l' l'L:1-:es kunnL'll sla;lll ,•r L\,'l..'l m:lcll zoveL·l
fie:tsen •lP dt· z1·lfdL· npjh·n•laktv !:l•pl.t.ll'>l kunnvn \,·nt·dcn .
fi(·tsc!Ht·kk<•n •'I' c~l-11 ill'P't •• kunuvn ~t·hruikt \vt>rul'l1 \',wr het ~e 
mak hi.j \'"o rhvl•ld bij k.>rtp.!rkervn Vlll'r \<'Înkels, \''<HH het mo,zclij:-.
mnL·l zi in Z<)n(ll·r gr,, L,• prnb 1eml'n bagn,.:-.' ~1c hterop te b ind en of eën
k i tH.l i n ven s l<~l•lt i L' l L' ZL' l Len , vn Vl'ru~.'r uit estet is ch oogpunt
np plaatsen \v<l ar vn Jd,'l! 11dL· ruimLL' is. In ande r e gevallen is meestal Cl:l1 afstnnd lussen L\v L'\.! pLwtsen v ;m 3S oi 40 cm (in de huid i ~ t! s i Li l a t i c 30 cm ) a :1 n te b ev._, I c n .
Ac ht e r d ..· fietsen die· in een r L'k staan nH>\.!t al tijd L' <-' n l c>op ruiote
overb l ijven \v<l.:lrv<•or \vij een n orn v<ln 1 . 8 0 m <ldvisvr ~.· n . !kt spr~ck t
v oo r zit·h dnt bij een dub b e l zijdi g re k t1vee loo pruir:! ten n ..•,>dzak.:lijk zijn zodat een dubbelzijdig rek in (e it c a l leen maar .1an t e
bcv0len i s als e r meerder rijen t"iets l? n st<l<ln. Het kostenverschil
tus sen l\vee e nkelzi j di ge r(.'kken L' 11 één dubbC?lzijdi ;~ rek is ·,~e r i n ~ .

Bij s tandaa r ds besLaat

n~.')C.

de nH':~e 1 ij khe iel z~.· in ~..·<.·n bepa~ J àe

hoek t e ?.e tten . Dit k•m soms g,e"·enst ?.ijn a l s ..·r 1'1' e.:n

SL1'~E'P

\'an

b eper kt\.! afme ting standa a r ds geplaa t st rtllet-.·n "'~'rci.::n o f uic escc -

ti s c:h n<>gpunt . Standaards zijn in p rincipe i n :tll ...• i••'\.! Kl.'n

t ...'

krij l!-

en m<lar c•c n hoe k van 45° ,lf 30° ren <'pzi,· ht c vnn I'L' ll ::1U ur ,, (stoep ra nd kom L het mec•st Vtlll r. EL• n sl :ttHLI<trd mL• t l' l!n IÏc>ts hvL'!.l d.1n
-.' <'11 brc•c•c.ILL' nt~d i :~ v;tn 1. ·l ') 111 rL'SJ>l'<'tivvv l ij k l. (l() :'~. I)._> ,,ndl.' rlin~t.'
:11"st:1nd is 4~ ··m. rvspvct Î t'Vl'l i j k ·;1 cm, bl.' i dv nlst:1nd,•n i .: ...'l'll
h,>t~ ~: -1 ;1 :t,: ~>psl••llin~: - Ik •' thk' r l in gL' ;tfst:md i n ..·-.•n ,>;--:t ...'i .in~ •'P
l'(>n il0111:LL' lS in hL•Ïdl' )..: <'V<llll..•n (I() l 'lll, ( :.-: ÎL' dv ll';ü':~:n;.,:c':1 ,,1 t ~: .~)) .
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In uitzond erl ijk siLuaties zou c>.:!n schuinomhoog ri.!k uitkomst
kunnen bieden omdat het rek ma~r een geringe opper\ Lak te nodig
heeft om fietsen te kunnen p3rkLren. De maten vind je in de
onderst aande tekeningen h) en i).
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Op smalle stoepen lS het verder nog denkbaar om langs het
trottoir of langs de huizen (bv. in verhand met d~ ramen) een
dubbelzijdige standaard te zetten of e~n smal dubbelzijdig
fietsenrek, waar op een breedt e van 1 meter 4 fietsen te
plaatsen zijn . Deze rekken kunnen in bepaalde gevallen weinig
hinderlijk op het trottoir te zetten zijn of langs de trottoirband op de rijweg .

2 . stoepbreedten
Hieronder volgen ri chtl ijnen voor trottoirbreedten waarop ons
inziens nog fietsenrekken mogen worden geplaatst .
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- sc . .,cpen \''111 3-~ w~ter ; hien'P kunnen dubbelzijdige st.mdaards
wo r den geplaatst en als he t een hele rustige straat is eventueel
s t and.:1,1rd s in t•en s:chuine stand v:~n 45° . ,\ l s er p:1~l tj,•s l:ln,;~
dé ::r,•ttoirb.1nd sUl<ln dan is hl•L a.ln lt' tH' Ve l en dL' s t :II1<Ll <ll· tl s
oe~ -~~~s d~ st0~p r a nd te pla~Ls~n .
- s t .::e'Jen v;:n ,.-j :-neter ; in de lllL'C?Stl.? stratL'n kunnen nu s t :lnd:t.r t·ds
:..:-: e.::n .:>C:>L!lne stand \·:m 4J )..:L'P l aorst \.I.'Or d en .
- :: : ,~...--. en ·:<!:1 :s-r) meter; naast stand.wrds in een schuinL• stand kun~"' -- -~-..: ,.._,;, ··,1,1k :-:..and;11rds of rekkC'n lo . .,drecht 11p het trottoir ge?~2 2:s t Kl' tèLn .
- E; ':: - . . ,< ;1 \'<!:1 6 meter nf breder ; hierop mogen rekkl.'n of s tnndaards
~e...,·: ::.. s:: 1·:1'rden h'<larbii rL'kk,n in c·t>n loodrechte stand de v,,or ;.;:eu:· \'l!rdiv:h:n . lh'V c'IHi i c n is llvl ,,,ensL'lijk d e iie Lsp.:1rkee r voor;~ H.' l1! 11 )-C.L'l1 in l! L'I l soo rt haven L t• zt-tten .
•

•

L

•

I

- ()

3. enkele aanbevelingen
.\l~el'u'r::;t b~veiL•n \,•e

een viir't:d varianten aan die 1"1s goed
: i~;.;,l'l • ''<'r par;.;.eerpl<l.1tsl.!n op nutoparkcerplc.~alscn
i n \'erschillende oude \-.>ijken . l'iter.t.trJ zijn e>r nog m(·\.!r var i anten te bedenken di e ook bruikbanr zijn en waa r over dus t e
d i scussieren valt .
brui:zb:-.t~·

I ~~

\:-J):_
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"Varia~.

Verder is het mogelijk om in straten \..,raar de parkeerdruk ho~lg
is om de paar meter een smal dubbelzijdig fietsenrek over de
hele lengte van de straat te plaatsen . Tussen de rekken moeten
dan paaltjes geplaatst worden. In straten waar nu nog dubbel
geparkee rd wordt door au t o's kan dit wellicht op deze wijze
voorkome n worden zodat bovendien een vei l igere en leefbaardere
situatie ontstaat. Ook kan de ze strook gebruikt worden voor
vui lni s e . d. zodat de trottoirs werkelijk vrijblijven voor
voetgangers.

0

0

<S~r-----:no----t>(J- t.B0 ~3.20---M-L8o~
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Het wibau thu i s~
parkeerplaatsen
4. VOJU.1GEVING EN ESTETI CA
Een rek of standaard zal in de ogen van sommigen de omgeving
niet verfraaie n. Nu i s da t vaak aanleiding om een kl eine standaard of een rek van be perkte afmeti ng t e kie ze n. Het ge vo lg
is dat fiets e n er vaak s c ho ts en scheef i n staan of omgevallen
zij n zodat de omgeving er juis t slord i g en c-havt i sch ui t zie t.
De aandacht moet er op gericht worden hoe e~n goed e s t e k in
Z1Jnomgeving onderge bracht wor d t . Er bestaat een sterke i nd ru k
dat dit punt bij strAatarchitec ten me e stal een verg et en pun t
is. Met veel c reat i v i tei t zouden uiterst estet i sche ontwe r pen
te maken moeten zijn, die tevens aan alle eisen vol doen.
Bij be\o70nersparke ren kan de parkeerp l aats met ander straa tmateriaal aangeg even wo rde n e n verder i~ een combinatiè met
groenvoorzieninge n zeer goed denkbaar . t1aar n i s bewoner s zel f
ideeën he bbe n en deze uitvoer en i::; dit\ )or dL! le>vl;!ndi~heid va n
de stad miss chien nog a ardi ger. In de a . p . v . (a]~emene plaa t ~ c 
lijke v e rord e ning) Mag dit niet verhnden ~u1J~n, dit zou ee rd er
aangemoedigd moeten wo rden. Verde r kunnen met name bij opL!nba n•
voorzieningen, g r oenvoor zieni ngen. op ple i nties e . d. par kee rhavens en -terreinen f raai ontworpen worden door gebruik te
maken van lage muurtj es , be t on construkties. hout (bv. h i e l. ze n ~
en ook groenvoor z ieningen. Verder kan een kwastj~ ~. r: wotd~r- ~
doen, ste kken kunnen ges ciÜlderJ ~-JC\rden.

5. BEVESTIGING
Stekken moete n a l tij d goe d i n de grond hevestigd worden . Voor
standaards i s dit gee n probleem omdat ZL in ·n betonblok gegote n zijn. Er z i jn twe e soo rL ~n betonbl~kken ; b alken er de
extra zwa re zwal uwst aar t betonvo~ten . ~e
l~1st~ is aan t~
raden op plaatsen waar st andaards opposit i e kunn~n Vt'rwacllten
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van vandalen, zoal:; ~~ . .~ . :-~uto'!> .
RC'kl«~n en kluizen kuiJnl· n mvl Är<lndpL'IliWn 111 d,• i!_rond gezet
wo r den ot np t:>Lil lh t ••nhlnk \,,,r<Jvn ' .~.t,.:.d •~>t. \',,,,r t~:<'hnil·i
moet ht•t vrij ••em·,,udi •, z; ;n u•n goed hruikh a.1r l'll ~nl'Jk,,,:l
sysleetn van bevestigen eil te denken. Bij r~:kJ...en J...an lwt IHonJü~
z i jn d.:Jt .~L' toch \vl..'l'r n•delt.]k eenvoudig tl· ven"rijderen zijn
ten. tjl h. i llii'{'11 \"rc•l IH•t•l g<wd in de gn)nd hev12stigd moeten
wo rd en .

Vier wiUekeuriue opeenvolgende bomen met .fietsat.((ndaar>ds in
de van Ostadest.l'aat . Hoe een_, op zich loven;;z,,aw><ii(7 initiatief
door• het niet voldoen aan de eisen 1 en 6 ·is m·i.:;lztk l .
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6. AFSCHERMING

Het is vaak nood zake l ij k dat een stek goed afgeschermd staat .
Op p l einen e . d . voor voetballende j e ugd en langs de straatranden
voor auto' s . Di t kan gebeuren d . m. v . :tmsterdanunertjes of be ter
nog bl oembakken, muurtjes e . d . Ook kan dit g•;::bé"iJrC n door e~n
bord waarmee de parkeerplaa ts aange du i d wordt . Dit is een van de
pun t e n \vaarmee bi j het ontwerpen van ee n parke2rplaats rekeni ng
moet worden gehouden .
We hebben al gemeld dat we vinde n dat fietsparkeervoorzieningen
langs de rand van de stoep a f gesche r md moeten worden tegen auto ' s .
Het moet echter niet mogeli jk zijn dat auto's de parkeerplaats
af schermt door e rvoor te gaan parkeren . De parkeerp laa t s is dan
bv . voor inc identele bezoek ers ni et meer zic htbaar e n vaak nauwelijks meer t e bereiken. Dit komt met name op d e g r acht en voor .
In de meeste gevallen bete kent dit dat de rijweg ter hoogte van
de parke e rp laats niet breder dan 3 . 50 m mag zijn, in buurtstraten
3 . 20 m.

7. OVERKAPPINGEN

We zouden als dat even moge lijk is overkappingen aan willen
beve l en. Zeker a l s er gestal d wordt en er geen stalplaatsen
zijn is di t nodig om de fiets te beschermen o.a. tegen weersinvloeden . Er zijn ve l e soorten overkappingen in de handel .
Bij de overweg ingen voor de aankoop v an een bepaald soor t overkapping moet de const ruk tiekwaliteit een be l angrijk aandachtspunt zijn .
Hiervoor hebben we al gesproken over lage overkappingen , die
je nu al geregeld bij stations in den lande tegenkomt . Deze .
overkappingen zijn 1.50 m hoog waardoor ze niet storend voor •
het gezicht zijn. Je kunt e r makkelijk overheen kijken en er

-.~-~T ! ··~f ·
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zo enige controle op uitoefenen . Omdat ze zo laa~ zijn, ZlJn
ze ook niet aantrekkelijk om in te spelen of fietsen te vernielen .
Ze zijn zo gemaakt dat traditi on0le rekken met een lange sleuf
er in geplaatst kunnen worden (dit is ook het enige gesch ikte
rek voor de lage overkappingen), zodat een fiets redelijk gemakke l ij k in en uit de overkappingen te nemen is . Een nadeel is
dat een fiets moeilijk op slot te zetten is . Daarom moe ten ze
a l leen maar geplaatst worden als er van stallen sprake is . ZG ~lJn
geschikt bij openbare gebouwen, openbaar vervoer voorzieningen,
maar ook is het een aangename oplossing voor bewonersparkeerplaatsen. De overkappingen zijn in een stevige kwaliteit te verkr ijgen . De r ekken kunnen op pootjes van 10 cm hoogte worden gezet zodat de stalling schoon te houden is .
Als laatste maken we melding van het bestaan van thermisch
verzinkte stal en - vandalen bestendige- rijwieloverkappingen .
Deze overkappingen zijn goed af te sluiten met een deur en
zijn in verschillende afmetingen te krijgen. Ze worden 1n
elkaa r gezet geleverd en kunnen in iin stuk verplaatst worden
zodat ze als noodvoorziening (waarover we in hoofdstuk Ill .
spraken) geschikt zijn .

8 . ONDERHOUD
Vu il kan uitstekend achter of t ussen stekken blijven hangen,
wat een minder aangenaam gezicht is en bovendien extra werk voor
de stadsreiniging betekend. Door achter een stek ~at ruimte vrij
te houd e n kan het vuil erachter weggeveegd worden.
Het is mogelijk om rekken op pootjes van 10 cm te kopen zodat
het vuil minder in het rek blijft hangen of weggespoten kan worden . Hieraan moet dan wel bij de bestelling aan gedacht worden.
De traditionele rekken zijn op pootjes ook bruikbaar. Rekken
op pootjes zijn minder ger ief~lijk maar in bepaalde s ituaties
is het voorstelbaar dat er tocht voor gekozen wordt.
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Er zijn Lq~t>l1\vt!< l l 'd i g Voolt\,li,ts<n in {,k handel die zo kl ein ZlJO
on LL' vuuwl!n d:~l %<>/., • tl111i
:1:11' dt· knpsl<lk opg<•lw ngen kunnen worden.
\ 11<.1L• re vu u\oJ i i ,. l s e n e n m i n i f i e t s t' n
nemen minder pl·1ats in d;tn l'en
gewnnt fi,•ts ZtHI.lt de knns gru1H 1s
d<l t ze in huis opgL•borgen kl11111L-11
\oJorden, ach t,• r t'f..'l1 deur tl f , 1.1<1 t
v:tmoJeg~.• hL'l gL~ri lll-\L' ~e\oJicht mindL·r
prohlemen oplev,·rl, a:1n hilkPn in
de mu;Jr <1ph:lngl'n. Otlk zijn de nietluXE;;> uitvopringpn v:1n minfietse n
en vouwfietsen niet aantrekke l i jk
voor d il'fs tal vamo~t->ge hen aparte
afmetin~Ln. Nadeel is dat je vaak
meer mPet trapp~'n of'l vooruit te
komen, l'en ellvl' 1 d,l t mee kan vallen
als er Pl! ll gL•S ('llikt tandwieltjt?
np hel achtervJiel zit. Vooral
binnen een hinnenstad, wa~r de parkeeren <.lit>f~l<llprobll•men ht>t ! rnotst zijn ,
is dil n i~· t zo ce n bt:> Z\·Htil r l1md<1 t
dt> nfsL. lnden dit• iJlgelegd lllOl'ten
\vordl!n niet ~rnol zijn. Verschillende
doorgewinterde Amsterdamse fietsers
zijn al jar~n dik tevreden met
illl n 1< ll' in e f ie L s .

Een iciPP d;tr .1:111 lt•·t h· ~~Î11 v.1n 71 Jn •'111\,•Ïkk,•ling --~:J ·Jt t•n wa;Jrvr~n
het op mClnlf.'nl ,·;11 1 "'·hri j v.•J1 IJ<))' on%vkt·t· i ... nf llr•t t~t• i r 11i tgPVoPrd
gail t WtlrdPn. l~i i 111'1 1-•i t fio • lst•npl ..Jn movt n if' L :1:111 lw t provnp l :t n
van de .i<~ rt•n hll ,, t cJ, • .\:\\~H g••<f.t,·h 1 \vordPn m:1.1 r ltt·l i" hl' lPr tP
VPrgPli_ikt'll 1111'{ dt • \\'itkar. ~kt ffitll'l I'Pll S<l<l[l \':111 .lftPrllill tt-' f
fieotsvprhullrs\' ..;lt•tm \,'<lrd,•n ci:tt hij?nnch•r gt>st·llil:t zou k ltll11Pn zijn
bi .i st n ti ons vnn tlt• \S ti l : 111 rt•JHI rk••"r 1 ,. rr v i nt•n .1:1n dv r:1nd van dt•
stad, VO<'r hr•t ,.,,,,r- •·11 n.1 1r: tns port . ,\Is ht•l lt·•·llnisd1 g<H•d uiq!,f'Vt\t•rci
is ITI<II.'t eh• k.ln•. "P ciic• lst ·tl >~··ring zi in (<'11 d.l:tr hl', ft cl•• );•':~rllii . ..r·
Villl IH·l

svstt't'l'l •'• ' k i-!•' • 11 I :H.t v:rn) t'll 7 •r 1 ·t h. r .... , -;tel"lto t->l"V<hlr
g~:bruikt worden . In de stations

dat de fietsen eflicient
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3. "' >l t,··r· :1:

l:t•n pruhlel:!rn van fiets~n is dat ni~:t
vv~\ bu~age meegenomen kan worden .
Een karr ..~tj t' dat achte r de tie ts
kan t.JLll"d!:'n bevestigd is v 1 11· ltandig ,
maar eert k:trretje zorgt"!hH ;:,')itls
-.a i
een fiets voo ral in de
voor parkee rprohl emvu . KorL geleden
is daar wat op gevonde n : de vouwkar ,
Een stevige kar waar flink waL bagage
;n vervoerd kan worden en dat opgev0uwen
nakkel ijks binnenshuis opgeborgen kan
worde:1 .
4 . di efstal
Vele malen hebhen we in dez~ nota al ovPr fietsdiefs tal gesproken. Maa r
Als er goede stal en parkeerplaatsen komt•n , die goed gesiLueerd zijn ,
~ull~n er de komende tijd nog vele f iet sen gestolen word en .
Alleen een combinatie van v~ l e maatrPgelPn za l d~ fie tsdi efstal
rloe n verminderen. Het advies van de poliLie i s dat eerst iedere
fie t ser zijn fiets maar eens op slot moet zetten en dan het liefst
me t ~en goed s l ot. Inderdaad vermindert een goed slot of·me~r d ere
s loten de kans op diefs ta l . Geregeld lezen we d e l aa tste Lijd over
onverhrt'k<..lijl~e sJ,)ten ''" <•ok de konsumentengids maakt melding
van sluL~n die tliLt geweldadig te opene n zi jn. Ondanks dat er zeer
redelijke slo Lpn bestaan lee rt een jare nl a nge speurtocht langs J~
st r aten en gf'SJH0kk.:n :net "dvs kuudigeu" da t alle sLo ten open te
krijgen zijn . Uiteraard is het voor een fietsendief niet aant rekkelijk
om veel tijd aan een goed slot te besteden zodat hij sneller aan
de :liil'ls 01·n:-l: •st .,11 t >~'t'in n~>n . llt•l:'•·l (J, ~vldt :lis ••en fit es .::>p
L\vee sloten V<Jst:-.ta<1t. Fietsen di<' "':!: kllijk te stelen ;djn wordc.>n
eerder géstolen . J~d ..HL iieLser wee L ook dat het nod i g is zijn
fiets aan iets vast te zetten omdat andPrs zijn fie~' s in zijn
..;geheel l)pgetild l'tl meegenome n kan \von.Jpn 1!iervl,or ûjn ,)eugelsloten
en ket tingsloten van gehard staal geschi~L . De fiets mo et dan bij
voorkeur aan ieL:> hoogs bev.?s tigd worden \van t d<tn is het J>l•'e i lij k
of onmogelijk om ll•et t•en gro te bdm.s ·h.1nr (d ie nodig is 0m L'l'n
goe d slot te splijten) vuldoende kracht te zetten . Hie rvoor moet
d<• bcronsçhnar llll!t ;én p<.1ot op d(• <'.rond \," •rdèn ~~l l't· t . Bi i k 1 'ti Ll)'},1tf'n is het verdtr nng :ned om J,. b.•tling slrak te :>pannt.n vJclfll
d~n kan Je ketting niet stuk gedraaid w0rden . Spaaksloten, kabelsloten
e n veel rim.,sloten ~ iin lveinir n! in .• c: n :t~Hi niL'ts ·-·.1ard . '·'oor e>e n
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sraal-:s J,at

rinerslot

kc ttÜIJS lot

K.abelsl o t
goed ringslotmoe t op een prlJA van /15,- en een voor een goed
beugel - of kettingslot /25 ,- of meer, gerekend wordPn .
Naast goede stal + en parkeerplaatsen Pn ~oedc sloten l i jkt ven
nat ionaal fie tsenregis traliesysteem tl"ns lot tL~ onvermijde I ijk om de
diefstal goed aan t e kunnf>n pakken. Allef'n dan kan Pr con t o le op de
ttveede handshande 1 \oJOrden uitgeoefend en l<an ef>n f it> ts gei den tificeerd worden. D0 controle op de registratie zal ech t e r een
ingewikkelde zaak zijn, evenals de invoering van zo ' n systeem bij
de JO miljoen nederlandse fietsen . Al deze fietsen moeten namelijk
van een nummer worden voorzien. De huidige framenummers van f iets en
zijn zo vr ijblijvend ingeslagen, of zelfs vergeten, dat ze voor het
registratiesyste em onb n1 i kb aar zi jn. Her is noodzake 1i jk dat het
systeem nati onaal en verpl icht is omdat alleen dan een effectieve
bestrijd ing van de d ie fst a l mogelijk is. Het ANHB fietsgnran tp l an,
waarin een vr ijw i llige registratie ziL, is door d~: combinatie van
maatregelen een aardige aanzet , maar om de fie tsd iefstal fund amenteel
aan te pakken onvoldoende .
In deze nota hebben \ve al verschillendl.' keren n:1 het bespreken van
het diefstal-problet>m moet e n con cl uder en cl;Jt nader onderznt>k ge\venst
is. Ook aan het slot van deze p:1ragranf moetf'n ue d;1l doen . Vele
oplos singen liggen voo r dP hand maar t o ~h wordt gpen aandacht
geschonk en aan dit grote ,ve l e kleintj~s makPn immers een gro te,
misdrijf . Verb~?teringen kunnen \vP voorlopig niet vE>nvachtf>n.
Rest ons ni ets anders dan bij alle instanties die ~en bijdrage
zoude n kunnen leve ren te vragen aan het dicfRtalprobleem aandacht
te schenken.
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Om het parkeerbeleid gt•s L; tl lt l t• ' ' t•Vtlt ! ~ !i L it L• l tll' ' ·• ' " ··
l! j~
dateen co(irdinerend l i,·haan (J, :ietsl·:n...·lputH t-• ncPnmliss i e'?J zi ch
erover buigt en de door ons <lélngestipte punten stuk voor stuk bekijkt. Bepaalde onderdelen behor0n hv. nir:>t di re ct op verkeersgebied thuis en horen dus bij ande re instanties aangekaart te worden.
Stallingen in overhei dsg(•ho uwen is bv ee n znnk voor de rijksgebouwe ndienst, voor vnorziening~n rond de NS stations hoort met de
Nederlandse Spoonvegen gesp roken te \vnrcil·n t •n het h.mdhaven van
de huid i ge fietsenstallingen heef t een duidt> I ijke relatie met de
algemene problemen van het midde n-en kleinbedrijf zodat deze zaak
onderandere bij Economische Zaken moet worden aangekaart. Ook de
andere punten mo ete n stuk voor stuk op hun fina nci~le consequenties
bekeken worden. Wij vinden het niet onze taak dit te doen mede omdat
op het stadhuis betere mogelijkheden zijn om berekeningen te maken.
Hierna kunnen prioriteiten worden gesteld . Onze prioriteiten,
zoals bv . betere rekken die een paar gu1den duurder zijn dan de
huidige, hebben we in de nota duidelijk gesteld .
Wij vinden het een logische zaak dat aan de hand van de prioriteiten
een bedr ag op de gemeentebegroting wordt uitgetrokken. Een beleid
behoort niet op de huidige begro tingsruimte te worden Remaakt maar
de begroting behoort te worden afgesteld op de gewenste prioriteit
van het fietsparkeerbeleid . Wij vinden het noodzakelijk dat voor het
parkeerbeleid een aparte begrotingspost wordt opr,esteld. Het
gewenste beleid komt dan niet in het ged rang door ande re noodzakelijke fietsvoorzieningen of zaken die niet of nauwlijks met
fietsen van doen hebben .
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I. De huidige voorzieningen voor het parkeren en stallen van
fietsen zijn ontoereikend en bovendien van vaak slechte kwaliteit.
Meer en betere voorzieningen zijn hard nodig.
2. Drie belangrijke uitgangspunten voor een fietspar keerb e l eid
zijn:
-Er moet systematisch ruimte worden vrijgemaakt voo r de geparkeerde
fiets zod~t op het trottoir weer me er ruimte voor de voetganger
overblijft.
-Een parkeervoorziening moet de kans op beschadiging en diefstal
zo klein mogelijk maken.
- Fietsparkeren moet deel uitmaken van een fietsstimulerend beleid
en daarom in principe - gratis zi1n.
3. Stallen hoort inpandig te gebeuren.
4. Voor woningen moet de bouwverordening aangescherpt \.Jorden.
Bij elke woning hoort een goede, goed bereikbare bergruimte te ZlJn
voor in ieder geval iedere bewonersfiets plus twee extra plaatsen.
5. Voor de eisen die aan stallingsmogelijkheden in openbare gebouwen
gesteld moeten worden, moeten richtlijnen opgesteld worden waaraan
een bouwaanvraag getoetst moet worden. Bezien kan worden of bij
wijziging van de bestemming van een openbaar gebouw eisen kunnen
worden gesteld met betrekking tot de stallingsgelegenheid. In
veel openbare gebouwen zijn maatregelen met betrekking t o t de
beveil;ging gewenst. Als eerste kunnen overheidsgebouwen kritis ch
doorgelicht worden
6. Bij gebrek aan inpandige stalruimte aan huis moeten er stallingen
komen. Het huidige aantal stallingen is onvoldoende en moet
uitgebreid worden maar het tegeng estelde lijkt te gebeuren . Vele
van de huidige stallingen zit in de moeilijkheden. Een beleid moet
er in eerste instantie op gericht zijn het huidiRe aantal stallingen
te handhaven. Hiervoor zijn f inancië le maatregelen nodig.
Tevens is het wenselijk stallingen via bestemmingsplannen te bes chermen. In gebieden waar een Interim Saldo Regeling vankracht is
kunnen nieuwe fietsenstallingen opgezet worden en tevens kunnen
onrendabele stallingen gesteund worden. Verder moet er gezoch t
worden naar lege onderstukken om nieuwe fietsenstallingen te
vestigen, waarbij allereerst het bestand van grondbedrijf doorzo cht
moet worden.
7. Op plaatsen waar dat het hardst nodig is kunnen noodvoorzieningen
worden getroffen. Hiervoor zijn in zijn geheel verplaatsbare,
diefstal bestendige hokjes geschikt.
8. Omdat er voorlopig onvoldoende inpandige staltuimte is zodat
het stallen en parkeren op straat gebeurt moeten voorzieningen
op straat de meeste aandscht krij gen .
9. Autoparkeerp laatsen moeten als fietspar keerp l antsen ingericht
kunnen worden. Het plaatsen van rekken voor huizen e n openbare
gebouwen moet via de inspraak voor herprofile ring \vOrden geregeld.
Rekken moeten dan op verzoek van bewoners worden geplaatst maar in
ieder geval moet per twee woningen iin plaats gerea lis eerd worden
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10 . gij <>pl•nbare vnorzil'ningen , zoals openharp g<•houWt'n, '"inkL'ls ,
markten, spnrtLer<'L ill'n , uitgnanscentra <?tt' . , is vooral de! situering
van pl:1:1tsen van ~rol>L bl'lang . h'ij vindL•n dat fi0tsers de parkeerruimte Z<' dit'hl nwgelijk hij de hoofding:tng mogen krijgPn nangezien
zi.i dL· ruimte <'fficientt>r gebruiken d;rn auto':>. Verder ffillt>Len deze
pi<1<1Lsen gtWd zichLb<l<lr zij n, L'r mcwt )'l1C<k soci;J \ p contro l e mogE• l ijk
zijn c.•n de t'~lpl'ciLl'it moeL op toptijden berekend \:orden. Hij
Ruimtelijke Ordening moet ann deze puntL•n ruim <~;Indacht \VOrden
geschonken .
I l. Fietsenrekken moeten worden vrijgesteld vnn precario (=belasting) .
I 2 . Bij sta Lions van de NS en regiona h> busdi t•ns Len hon•n bewanktc
fi etsenstallingen te zijn en tevens voldoende parkeerplaatsen.
Zl)wel de parkeerplaatsen :lls de stalling moeten goed gesitueerd zi.jn .
Bij gebruik van het openbaar vervoer moeten deze parkeer en reis plaatsen gratis zijn. Alle stations kunnen op deze punten gecontroleerd worden. Zeker bij het station Carnel is Lely l aan hoort er
een bewaakt e stalling te komen .
13 . Bij het openbaar vervoe r kunnen in ieder geval plaatsen komen
bij begin- en eindpunten van li jnen , haltes aan de rand van de oude
stad , metrohaltes en haltes vm regionale busdiensten ann de rand
van de stad. Voor andere haltes moet geïnventarisee r d worden
waar plaatsen nodig zijn .
14 . Bij de keuze van een rek, standaard of kluis moet vooral op de
k ans op beschndig i ng en diefsent gel~t worden . Fietsen horen met
zm.rel het voonviel nls het fram<' aan een stek vnst te staan . Geen
van de huidige stekken voldoet en het oo twikk ele n van een nieutve
~oede stek zou gestimuleerd moelen worden . Eerst kan echter nog
uitgewcht tvorden wat in Amer ik a op d i t gebied ont,,1ikkeld is.
De thans in Amsterdam in gebruikzij nde rekken en standaards voldoen
niet. Zolang el- nog geen betere stekken ont\vikkeld zijn kunnen
beter het zgn . traditionele rek en als standaa rd de zgn. combibeugels gebruikt worden.
15 . De uitvoerin~ van f i etsparkee rvoorzieningen verd i ent veel meer
aandacht dan tot nu tne, met name wat betreft de situering en de
estetische aspecten . Als stadsbewoners zelf parkee r plaatsen willen
aanleggen dan zou dit aangemoedigd moeten worden en zeker niet
verboden t.rorden in plaatselijke bepalingen. St:ekk~n horen in de
grond bevestigd te worden.
16 . Wat betreft de relatie tuss<'n fietsparkeren Pn fi~tsdiefstal
is onderzoek gewenst naar:
- de re l a ti e tussen de stevighei d en situering van een bergruimte
voor fietsen en diefstal daaruit .
- mogelijkheden voor beveiliging va n stnlling0n.
- s t evig e no0dvoo rzicningen om fietsen t~ ~t.lllen.
-diefstnlbestend ige r ekken , standaards 0n kluiz~n .
!7. Voor parkeerplaatsen bevelen wij 5 v.:-~rianten il<ln or pagin;
Stoepbreedten waarop nog stekken mogen worden gepl~~Lst noeme ~ we op
pagin:1
18 . Als plaatsen overkapt kunnen worden verdi,'n l C:.::. é!ltijd de vPorkeur.
19 . Voor fie esparkeren moet er 0e n upar te [)("::; t .·p d.:> be~roti n~ ..:<.1men .
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In deze nota hopen \HJ, de ENFtl afdd ing Amstt:!rdam, aang<'tocv<cl
te hebben dat een fietsparkeerbeleid meer is dan enkele losse
maatregelen . Wij hebben getracht dit beleid enigszins uit te werken
en het is nu de taak van overheden, vakvcreningcn en andere verkeersorganisaties om dit beleid nog verder uit te werken (bv. wat betreft
diefstal) en gestalte te geven (bv. architectonisch).
Deze nota zullen wij ook ruim bij de diverse instanties verspreiden
en we zullen viellicht samen met anderceNFB nfdcl:.ingen, de ontwikkel ingen
kritisch volgen .
Voor het totstand komen van deze nota is gesrr0Ren met vele personen,
binnen de ENFB, ambtenaren en poltiemensen -,ar. c'e gemeente Amsterdam
en anderen. Wij zouden geen opsomming kunnen geven zonder bepaalde
personen te vergeten en wij laten een npsonuning dan ook achtewege,
maat niet zonder ieder die aan deze nota heeft hijgedragen hartelijk
te bedanken.
Schriftelijke bronnen zullen we wel noemen zodat deze als nasl~g
kunnen dienen voor anderen . Bij de ENFB afdeling Amsterdam en op het
landelijk sckretatiaat van de F.~FB zullen deze bronnen ter inzage
liggen .
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