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Inleiding 

Het fietsgebruik wordt steeds populairder. Er komen mede daardoor steeds meer fietsen 
in de openbare ruimte te staan. Stadsdeel Zuid wil van bewoners weten of zij 
fietsparkeerknelpunten zien en welke oplossingen daarvoor zijn volgens hen. 
Fietsparkeerknelpunten zijn die locaties in de openbare ruimte waar te veel geparkeerde 
fietsen staan en waar dit een onwenselijke situatie oplevert.  

Doelgroep 
Om deze vragen te beantwoorden heeft O+S een enquête uitgevoerd onder bewoners 
van het stadsdeel. Het stadsdeel heeft op verschillende plekken (onder andere in de 
stadsdeelkrant) het onderzoek aangekondigd, via deze manier hebben 318 bewoners aan 
het onderzoek meegedaan. Veertien van hen wonen niet in Zuid, in deze rapportage 
hebben we hen buiten beschouwing gelaten. Daarnaast hebben 372 leden van het 
digitale panel van O+S uit Zuid meegedaan.  

Omdat het onderzoek aangekondigd werd door stadsdeel Zuid en bewoners deel konden 
nemen via een open link, zijn de resultaten niet representatief voor de gehele bevolking 
van Zuid. Waarschijnlijk hebben vooral inwoners die interesse hebben in het onderwerp 
deelgenomen aan het onderzoek. Ook inwoners die in het panel van O+S zitten zijn meer 
betrokken bij de stad dan de gemiddelde inwoner. De resultaten van het onderzoek geven 
een indicatie van wat er leeft onder de betrokken inwoners van Zuid.  

In totaal hebben 676 inwoners van Zuid deelgenomen aan het onderzoek, 65% van hen 
woont in Oud-Zuid, de rest in Zuideramstel.   

Tabel 1 Respondenten naar buurtcombinatie 

stadsdeel n

 

Oude Pijp 71

 

Nieuwe Pijp 68

 

Diamantbuurt 48

 

Hoofddorppleinbuurt 53

 

Schinkelbuurt 16

 

Willemspark 20

 

Museumkwartier 60

 

Stadionbuurt 53

 

Apollobuurt 36

 

Duivelseiland 11

 

Scheldebuurt 99

 

IJselbuurt 26

 

Rijnbuurt 36

 

Station Zuid/WTC e.o. 4

 

Buitenveldert-west 42

 

Buitenveldert-oost 31

 

Totaal stadsdeel Zuid 674
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Rapportage 
De resultaten van de enquête worden op twee manieren gerapporteerd. Ten eerste 
worden de locaties met een fietsparkeerprobleem digitaal gerapporteerd met een 
interactief kaartje. Op dit kaartje worden de locaties weergegeven die zijn aangeklikt door 
de respondenten als fietsparkeerprobleemlocaties. Als er op een locatie wordt geklikt is te 
zien welk probleem de betreffende respondent beschreven heeft. Deze links naar deze 
kaartjes zijn verderop in het rapport te vinden.  

Hiernaast zijn in deze rapportage de overige antwoorden te vinden op de vragen die aan 
de bewoners zijn voorgelegd. Alle gegeven open antwoorden zijn te vinden in de bijlage.     
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1  Fietsparkeerknelpunten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In de eerste 
paragraaf geven de bewoners hun mening over de fietsparkeersituatie in de eigen straat. 
In de tweede paragraaf wordt duidelijk waar de meeste fietsparkeerknelpunten in Zuid 
zijn. In paragraaf drie komt de mening van bewoners over mogelijke oplossingen aan bod. 
In de laatste paragraaf vertellen bewoners waarom ze wel of niet gebruik maken van 
buurt- of openbare stallingen. Van de bewoners die mee hebben gedaan aan dit 
onderzoek heeft de helft één fiets. Een derde heeft twee fietsen en 13% heeft drie of meer 
fietsen.   

1.1  Helft bewoners vindt fietsparkeersituatie in eigen straat slecht 

De helft van de bewoners beoordeelt de fietsparkeersituatie in de eigen straat als (zeer) 
slecht, bijna een kwart (22%) beoordeelt deze als (zeer) goed. In Zuideramstel wordt de 
parkeersituatie beter beoordeeld dan in Oud-Zuid (zie figuur 1.1). De buurten waar men 
het meest negatief is (minimaal 60% van de bewoners vindt de parkeermogelijkheden 
(zeer) slecht) zijn de Oude en Nieuwe Pijp en de Apollobuurt. In Buitenveldert West en 
Oost is ruim de helft van de bewoners juist erg positief.  

Figuur 1.1 Beoordeling van fietsparkeersituatie in eigen straat, naar oude stadsdeel (procenten) 
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Het grootste probleem is volgens mensen die ontevreden zijn over de 
fietsparkeerplaatsen in hun straat dat er te weinig fietsenrekken zijn, ook te veel 
ongebruikte fietsen en te weinig ruimte op de stoep worden vaker genoemd.   
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Figuur 1.2 Toelichting op slechte parkeersituatie fiets (procenten) 
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Bewoners konden aangeven hoe zij denken dat de fietsparkeersituatie op straat verbeterd 
kan worden. Men noemt voornamelijk het plaatsen van meer fietsrekken, het verwijderen 
van oude fietsen en een betere handhaving van de al bestaande regels. Gegeven 
antwoorden zijn bijvoorbeeld: 

 

Meer autoparkeerplaatsen omzetten naar fietsparkeerplaatsen - regelmatige 
opschoning van weesfietsen (met van die oranje stickers) - meer goed geplaatste 
nietjes - scooters en motoren betaald parkeren op autoparkeerplaatsen - bakfietsen 
betaald parkeren op autoparkeerplaatsen.

  

Meer rekken - wrakken / niet gebruikte fietsen verwijderen.

  

1. meer fietsenrekken (staan nu dubbele rijen) 2. meer handhaving op wrakken/oude 
ongebruikte fietsen.

  

Betere en meer bewaakte fietsenstallingen.

  

De fietswrakken regelmatig weghalen. Dag-fietsstallingen bij markten en 
winkelgebieden.

  

Er zijn meer fietsen dan er geparkeerd kunnen worden en dat werkt diefstal in de hand 

 

Fietsenrekken en consequente handhaving.

  

In de buurt van winkelgebied meer beugels plaatsen.

  

Meer nietjes en dergelijke om smalle en brede fietsen te parkeren.

  

Parkeervakken, wegknippen van wrakken en foutparkeerders.

   

1.2  Meeste fietsparkeerknelpunten in de Pijp 

De belangrijkste vraag in dit onderzoek is waar bewoners vinden dat er 
fietsparkeerknelpunten zijn, in totaal heeft 75% van de bewoners deze vraag beantwoord. 
Zij hebben een locatie aangeklikt en een mogelijke oplossing gegeven, beide zijn hier1 

terug te vinden op een interactieve kaart. In onderstaande figuur zijn de genoemde 
locaties te zien, maar zijn de oplossingen niet terug te vinden.   

Er worden veel problemen gemeld in de Pijp en rondom station Zuid. In 58% van de 
gevallen vindt men dit de gehele dag knelpunten en in een derde van de gevallen zijn het 
volgens de respondenten vooral overdag knelpunten.   

                                                    

 

1
 De kaarten staan zeker tot eind 2013 online. De genoemde kaart is op het volgende adres te vinden: 

http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets6.html 

http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets6.html
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Figuur 1.3 Locatie van het belangrijkste fietsparkeerknelpunt 

  

De helft van de bewoners kan een tweede fietsparkeerknelpunt noemen. Ook hier is een 
interactieve kaart2 van gemaakt inclusief aangedragen verbeteringen. Op onderstaande 
figuur is te zien dat ook de tweede keer de Pijp zeer vaak aangeklikt wordt. In ongeveer 
de helft van de gevallen vindt men dit de hele dag een probleem, in de andere helft van 
de gevallen vooral overdag.   

Figuur 1.4 Locatie van het tweede belangrijke fietsparkeerknelpunt 

 

                                                    

 

2 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets7.html 

http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets7.html
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Een kwart van de respondenten noemt een derde fietsparkeerknelpunt. De interactieve 
kaart inclusief aangedragen verbeteringen is hier3 te vinden. Het patroon blijft hetzelfde 
als bij de vorige kaarten, de meeste problemen worden ervaren in de Pijp. Volgens 
ongeveer de helft van de respondenten zijn deze plekken de hele dag een probleem, 
volgens de andere helft van de respondenten is dat vooral overdag het geval. 

 

Figuur 1.5 Locatie van het derde belangrijke fietsparkeerknelpunt 

  

Alle drie de gegeven antwoorden zijn op drie interactieve kaarten samengevoegd. De 
eerste kaart4 laat een duidelijke concentratie van gemelde problemen in de Pijp, station 
Zuid en station RAI zien.   

                                                    

 

3 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets8.html 

4 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets.html 

http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets8.html
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets.html
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Figuur 1.6 Locaties van alle genoemde belangrijke fietsparkeerknelpunten 

  

In de tweede overzichtskaart5 is het onderscheid tussen de belangrijkste knelpunten 
(nummer 1) en de overige knelpunten (nummer 2 en 3) te zien.   

Figuur 1.7 Locatie van alle belangrijke genoemde fietsparkeerknelpunten, naar belangrijkheid 

  

In de derde overzichtskaart is te zien wanneer men ergens een knelpunt ervaart, is dit 
vooral overdag, vooral s nachts of allebei? Op de kaart6 geven de blauwe icoontjes met 
een zonnetje aan dat die locatie overdag een probleem is, de zwarte icoontjes met een 
                                                    

 

5 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fietsb.html 

6 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets_tijd.html 

http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fietsb.html
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets_tijd.html
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maan geven aan dat er s avonds een parkeerknelpunt is en bij de rode icoontjes vinden 
inwoners het altijd een knelpunt.  
   
Figuur 1.8 Locatie van alle belangrijke genoemde fietsparkeerknelpunten, naar tijdstip waarop het een 
knelpunt is 

   

1.3  Tien procent heeft wel eens een fiets op straat achtergelaten 

Tien procent van de inwoners van Zuid die aan het onderzoek hebben meegewerkt heeft 
wel eens een fiets die niet meer gebruikt wordt op straat achtergelaten. De meest 
genoemde redenen waarom ze de fiets hebben achtergelaten zijn omdat ze niet wisten 
waar ze hem weg moesten gooien (35%) of omdat ze de fiets als reserve fiets wilden 
gebruiken (21%). Van alle bewoners zegt de helft te weten hoe ze een oude fiets kunnen 
afvoeren, namelijk door hem naar een afvalpunt te brengen, hem bij het grof vuil te zetten, 
de gemeente te bellen en hem te laten ophalen, de oude fiets naar een fietsenmaker te 
brengen, of contact op te nemen met de AFAC.  

Respondenten konden met behulp van een rapportcijfer aangeven in hoeverre ze zich 
ergeren aan ongebruikte fietsen op straat. Een één betekent dat men zich helemaal niet 
ergert aan ongebruikte fietsen en een tien betekent dat men zich heel erg ergert. 
Gemiddeld wordt er een 7,5 gegeven, en het meest gegeven cijfer is een tien, die wordt 
gegeven door een kwart van de bewoners (zie figuur 1.9).  
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Figuur 1.9 rapportcijfer voor de mate waarin men zich ergert aan ongebruikte fietsen op straat 
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Bewoners staan achter idee om enkel fietsen in rekken en vlakken toe te laten 
Aan de bewoners zijn twee potentiële maatregelen om fietsparkeeroverlast tegen te gaan 
voorgelegd, inclusief bijbehorende voor- en nadelen.     

Bewoners zijn duidelijk enthousiaster over het alleen parkeren in fietsvlakken/-rekken, 
65% vindt dit een goede maatregel, een fietsparkeerduur instellen vindt 38% een goede 
maatregel (zie figuur 1.10).   

Een fietsparkeerduur instellen 
Op bepaalde drukke plekken (bijvoorbeeld drukke winkelstraten of horecalocaties, 
dus locaties waar veel bezoekers komen) kan er een maximale fietsparkeerduur van 
een bepaalde periode ingesteld worden. Als een fiets langer dan deze periode 
ongebruikt aanwezig is, kan het stadsdeel deze snel verwijderen. 
Het nadeel is dat bewoners in de betreffende straat hun fiets in de zijstraten moeten 
plaatsen als zij langer dan die periode de fiets niet gebruiken. Het voordeel is dat 
handhaving sneller / meer fietsen kan verwijderen (waar dat nu alleen maar kan bij 
fietsen die zichtbaar lang niet gebruikt zijn).  

Alleen parkeren in fietsvlakken/-rekken, anders fiets weg 
Op bepaalde drukke plekken zou niet zo maar overal de fiets geparkeerd mogen 
worden, maar alleen nog maar in fietsvakken of fietsrekken. Fietsen die daarbuiten 
staan kunnen onmiddellijk worden weggehaald. 
Het nadeel is dat op drukke tijden fietsers hun fiets waarschijnlijk een stuk(je) verder 
moeten parkeren. Het voordeel is dat bezoekersstromen (inclusief rollators en 
wandelwagens) betere doorgang vinden op de stoep.  
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Figuur 1.10 Oordeel over maatregelen om fietsparkeerknelpunten tegen te gaan 
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Positief over alleen parkeren in fietsvlakken/-rekken als er genoeg plaatsen zijn 
Mensen konden toelichten waarom ze alleen parkeren in fietsvlakken/-rekken een goede 
maatregel vinden. Dit vindt men voornamelijk een goede maatregel als er voldoende 
plekken zijn, dan is het duidelijk wat wel en niet mag en dan kan men gewoon op de stoep 
lopen. Gegeven antwoorden zijn bijvoorbeeld; 

 

Het schept orde. Er moeten dan wel voldoende fietsenrekken en/of vakken zijn.

  

Mensen aangemoedigd worden na te denken waar ze hun fiets plaatsen (mits 
voldoende parkeergelegenheid).

  

Je dan weer normaal op de stoep kan lopen.

  

Ik een lege stoep zonder fietsen prefereer boven het overal neer kunnen zetten van je 
fiets.

  

Het iets van orde in de chaos lijkt te brengen. Het reguleert en doet een appel op de 
eigen verantwoordelijkheid.

  

Het fijn is als je als voetganger niet hoeft te slalommen op het trottoir en als je met de 
auto bent kan je deze ook niet altijd voor de deur kwijt.

  

De locaties waar men dit een goed idee vindt inclusief de toelichting waarom men het een 
goed idee vindt zijn terug te vinden in dit kaartje7.  

                                                    

 

7 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets13.html 

http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets13.html
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Figuur 1.11 Locaties waar alleen parkeren in fietsvlakken/-rekken een oplossing zou zijn (n=438) 

  

De tegenstanders lichten hun antwoord toe met vaak de opmerking dat er te weinig 
fietsvlakken/-rekken zijn om deze maatregel goed toe te passen. Gegeven antwoorden 
zijn bijvoorbeeld: 

 

De mensen er ook niets aan kunnen doen dat er weinig ruimte is. Deze maatregel is 
alleen goed als er genoeg parkeerplaatsen zijn.

  

De ruimte in de rekken zeer beperkt is. dan moet dat ook vergroot worden.

  

Deze regel niet te handhaven is. Fiets overal parkeren is zo algemeen geaccepteerd, 
dit gaat teveel weerstand oproepen.

  

Dit een teken is dat er niet genoeg normale parkeerplekken zijn; als er genoeg zijn, 
doen mensen dit veel minder.

  

Er dan geen goede mogelijkheden zijn om snel/efficiënt je te vervoeren; dit kan nu ook 
al niet met auto of OV . 

 

Handhaving nagenoeg niet mogelijk is.

  

Ook dit een schijnoplossing is, waar gewone fietsers alleen maar last van hebben. De 
oplossing ligt echt in meer fietsrekken en actief verwijderbeleid van lang ongebruikte 
fietsen.

  

Helft van bewoners negatief over instellen vaste parkeerduur 
Over het instellen van een vaste parkeerduur zijn minder mensen enthousiast, vier op de 
tien vinden dat een goed idee. De mensen zijn hier vooral positief over omdat ze hopen 
dat de ongebruikte fietsen dan ook echt weggehaald zullen worden. Bewoners willen wel 
graag hun fiets langer voor de deur kunnen neerzetten.   

 

Bewonersfietsen gelabeld kunnen worden; dan hebben zij er geen last van.

  

Dan eindelijk de nooit meer gebruikte fietsen ruimte maken voor wel gebruikte. Binnen 
6 weken nadat de fiets is voorzien van een speciale sticker en er niet op gereageerd is, 
zou de fiets weggehaald moeten worden.

  

De stad zo goed bereikbaar blijft per fiets.
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De stoep onbruikbaar wordt.

  
Er dan bij deze locaties op zich meer plek is; meestal ben je ook niet langer dan 
ongeveer twee uur aan het winkelen (of bioscoop etc.).

  
Er dan eindelijk gehandhaafd wordt.

  
Het in het algemeen locaties betreft die niet bedoeld zijn om langdurig een fiets te 
stallen.

  

Mensen dan bewuster worden hoe lang en waar ze hun fiets laten.

  

De mensen die positief over dit idee zijn hebben kunnen aangeven waar het ingevoerd 
zou moeten worden, op deze kaart8 is dat interactief te zien (inclusief de reden waarom 
men het een goed idee vindt).   

Figuur 1.12 Locaties waar beperking van fietsparkeerduur een oplossing zou zijn (n=256) 

  

De helft van de bewoners die het een goed idee vinden om fietsparkeerduurbeperking in 
te voeren vindt dat de parkeerduur beperkt zou moeten worden tot 1 week, 20% vindt 
twee weken de ideale beperking en nog eens 20% vindt 4 weken een ideale periode. Op 
onderstaande kaart9 is door middel van cijfers aangegeven welke periode de 
respondenten ideaal zouden vinden. Zo is bijvoorbeeld te zien dat respondenten over de 
locatie bij station Zuid eensgezind zeggen dat de parkeerduurbeperking maximaal één 
week zou moeten zijn.  

                                                    

 

8 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets12.html 

9 
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets12b.html 

http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets12.html
http://www.onderzoekenstatistiek.nl/kaarten/12252/fiets12b
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Figuur 1.13 Locaties waar beperking van fietsparkeerduur een oplossing zou zijn, naar ideale periode 
van de beperking in weken (n=256) 

  

De tegenstanders van een beperkte fietsparkeerduur (de helft van de bewoners) vindt dat 
een slechte maatregel omdat het voor bewoners erg onhandig lijkt, omdat men 
vraagtekens zet bij de handhaving hiervan en omdat mensen niet nog meer regels willen. 
Gegeven antwoorden zijn bijvoorbeeld: 

 

Als je op vakantie bent of ziek wordt je dan je fiets kwijt bent.

  

Als men maar zijn fiets netjes parkeert is die niet nodig.

  

Bewoners dubbel last hebben. Eerst al van herrie drukte en dan ook nog eens niet je 
eigen fiets kunnen stallen. Laat in hun fiets postcode graveren.

  

Controle onmogelijk lijkt.

  

Dit gebruik van de fiets kan afremmen. Gevolg is nog meer gemotoriseerd verkeer.

  

Het het probleem hooguit verplaatst.

  

Meer beperkt dan oplost. We moeten voorzichtig zijn met maatregelen.

  

Te ingewikkeld: mensen moeten de regels makkelijk kunnen begrijpen anders worden 
ze boos als het misgaat.

   

1.4  Helft bewoners stalt fiets op straat 

De helft van de bewoners stalt de fiets op straat en een derde stalt de fiets in een privé 
locatie (al dan niet samen met de buren). In totaal maakt vijf procent gebruik van een 
buurtstalling. Bewoners die hun fiets op straat stallen konden desgewenst uitleggen 
waarom ze geen buurtstalling gebruiken. De meest genoemde redenen zijn dat het te 
duur en te ver van huis is. Gegeven antwoorden zijn bijvoorbeeld: 

 

Te duur - te ver - kost teveel tijd. Ter vergelijking: ik parkeer mijn motor wel in een 
stalling in de buurt. voor mijn fiets zou ik dat echter ontzettend vervelend vinden. Het is 
mijn enige dagelijkse vervoermiddel. Heb geen auto.

  

Daar moet ik teveel geld voor betalen.
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Daar staat mijn sportfiets, te duur en onpraktisch om de fietsen  van het hele gezin 
daar te plaatsen.

  
Die is er niet! En toen die er was werden juist daar veel fietsen gestolen en vernield!

  
Die is er niet en voor de deur is makkelijk.

  
Fiets voor het huis in de rekken als mogelijk. Ik vervoer mijn 2 kinderen (0 en 3) op de 
fiets en dat is te veel sjouwen vanaf de buurtstalling als ik ook nog mijn werktas bij me 
heb. Oftewel praktisch onmogelijk om de buurtstalling te gebruiken.

  

Gebruik mijn fiets meerdere malen per dag.

  

Kosten. En de stalling dichtbij is vol.

  

De bewoners is ook gevraagd wat er zou moeten veranderen om te zorgen dat men zijn 
fiets wel in een buurtstalling zou zetten. Een derde van de bewoners die de fiets op straat 
zet zou hem in de fietsenstalling plaatsen als er een fietsenstalling dichterbij was. Dertien 
procent zou dit doen als het goedkoper was, gemiddeld willen zij daar 4 per maand voor 
betalen. Daarnaast zegt 42% hier nooit gebruik van te willen maken, omdat ze hun fiets 
prima op straat kwijt kunnen of omdat ze dat onhandig vinden (zie figuur 1.14).  

Figuur 1.14 Wanneer zou men bereid zijn de fiets in een buurtstalling te plaatsen, bewoners die fiets op 
straat parkeren (n=286)  
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Weet niet/ geen antwoord  

De meest gegeven antwoorden zijn dat er een in de buurt zou moeten zijn, dat het gratis 
zou moeten zijn en dat er toezicht is. Er is echter ook een groep bewoners die zegt er 
nooit van gebruik te zullen maken. Gegeven antwoorden zijn bijvoorbeeld: 

 

Buurtstalling in de directe nabijheid en zonder kosten.

  

24 uur per dag beschikbaarheid en geen tot zeer lage kosten voor directe 
buurtbewoners.

  

Dan zou die buurtstalling op maximaal 50 meter afstand moeten zijn, en dan nog 
betwijfel ik of ik er dan gebruik van zou maken.

  

Dat hij voor mijn deur is. Kijk eens in Rotterdam: daar hebben ze heel mooie fiets 
parkeer silootjes, die staan voor een huizenblok. Afsluitbaar, rustig straatbeeld, best 
mooi.

   

Dichterbij en gratis.
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Geen idee, ik vind het prettig om zonder al te veel tijdsverlies mijn fiets te pakken en 
weg te rijden. Zal van mijn kant wel te maken hebben met een state of mind.

  
Ik wil geen buurtstalling. Ik wil mijn fiets voor de deur. Dat staat mijn auto toch ook?

  
Niets, dat ga ik niet doen, tenzij alle auto's ook uit het straatbeeld verdwijnen!

  
Veel meer buurtstallingen, goedkoop, goed verlicht en dichtbij.

  

Van alle bewoners maakt 55% geen gebruik van inpandige openbare stallingen als men 
niet thuis is.  De overige bewoners (45%) maakt hier wel gebruik van, stallingen die vaak 
genoemd worden zijn: de stations (Amstel, Zuid, RAI en Centraal), de stalling bij Pathé de 
Munt/Tuschinski en de stalling bij het Leidseplein.   

De mensen die geen gebruik maken van openbare stallingen doen dit vooral niet omdat 
ze niet in de buurt zijn van de plek waar ze moeten zijn, omdat ze niet weten waar ze zijn 
en omdat ze het onhandig vinden (zie figuur 1.15).  

Figuur 1.15 Redenen waarom men geen gebruik maakt van openbare stallingen (n=315) 
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Men zou de openbare stallingen wel willen gebruiken als men beter bekend is met de 
locaties van de stallingen en als ze handig in gebruik zijn. Gegeven antwoorden zijn 
bijvoorbeeld: 

 

Snel in en uit zonder administratieve handelingen.

  

1- Meer bekendheid  2- Zo ook van de prijs 3- handigheid is belangrijk.

  

Dat je de fiets niet hoeft te tillen,en goedkoop of beter gratis.

  

Duidelijker aangegeven, meerdere locaties.

  

Er zouden er veel meer van moeten zijn en er zouden bordjes (zoals de ANWB-
borden) moeten zijn die duidelijk aangeven waar die stallingen zijn.

  

Het zou een gewoonte moeten worden.

  

Ik zal er geen gebruik van maken.

  

Makkelijk toegankelijk en gelijkvloers houden.

  

Meer bekendheid, weet ook niet wat het kost, dus afhankelijk van locatie, prijs en 
beschikbaarheid. Wat zijn de openingstijden? Is het veilig?

  

Niets het voordeel van de fiets is juist het gebruikers gemak. We willen toch geen stad 
als Rome of Madrid. Geen fietsen maar alleen vervuilende auto s. Jaag de fietser niet 
weg maar omarm ze!

  

Voldoende plaats, veiliger gevoel hebben.

 


