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Bij het stallen van een fiets komt meer kijken dan je denkt. Fietsparkeren draait niet alleen om het 

plaatsen van fietsrekken, fietsparkeren gaat ook om parkeergedrag. In deze blog ga ik in op een 

aantal factoren die parkeergedrag bepalen en manieren om parkeergedrag te sturen. Maar eerst 

nodig ik u uit om met mij mee te fietsen naar het station op een doordeweekse dag.  

 

Tien minuten voordat mijn trein vertrekt kom ik aan bij de fietsenstalling op het Jaarbeursplein, een 

grote bewaakte fietsenstalling bij Utrecht Centraal. In de fietsenstalling kijk ik op de bordjes die 

aangeven hoeveel plek er per verdieping is. Omdat ik nog ruim op tijd ben kies ik ervoor om mijn 

fiets niet tussen een aantal fietsen te proppen, maar naar de bovenste verdieping te lopen waar 

volgens de informatieborden nog voldoende plek is.  

 

Eenmaal boven blijkt het toch nog lastiger om een plek te vinden dan ik had verwacht. Ik heb een 

fiets met een krat voorop en pas 

daardoor niet in de normale plekken. 

Langzaam begint de moed me een 

beetje in de schoenen te zakken. 

Bovendien begint de tijd te dringen, 

mijn trein rijdt zo weg!  

 

In het laatste gangpad zie ik een 

‘gewone fiets’ op ‘mijn plek’ staan. Ik 

aarzel niet, pak de andere fiets, zet 

hem in het rek en parkeer mijn fiets op 

zijn plaats. Snel loop ik de 

fietsenstalling uit om mijn trein te 

halen.  

 

Sinds dat ik een brede fiets heb, houd ik me meer bezig met fietsparkeren. Niet alleen het parkeren 

van mijn eigen fiets, maar ook het parkeergedrag van anderen zet me aan het denken. Vanuit mijn 

werkplek in het centrum van Utrecht kijk ik naar buiten en zie ik fietsen op willekeurige plekken 

gestald staan. Ik vraag me af hoe je dit gedrag kan sturen. Wat zijn het voor een type mensen die 

hun fiets willekeurig ergens (buiten de fietsrekken) parkeren en wat zijn hun motieven? Na het 

lezen van verschillende GVVP’s weet ik dat gemeentes zich ook al langere tijd over dit probleem 

buigen.   

 

Uit een onderzoek dat door mijn collega Emmely de Vries is uitgevoerd naar fietsparkeren blijkt dat 

haast, gemak en de afstand tot het perron vanaf waar de trein vertrekt een belangrijke rol spelen in 

het stallingsgedrag van fietsers in een stationsgebied. Vorige jaar kampte het station Veenendaal 

Centrum met een overbezetting van geparkeerde fietsen aan de stadskant van het spoor waardoor 

fietsers vaak hun fiets op voetpaden en in groenvoorzieningen parkeerden. Met sociale 
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beïnvloedingsstrategieën pakte Emmely het 

stallingsgedrag aan. Een bord met dwingende 

ogen (sociale afkeuring), een verwijzing naar een 

nabijgelegen tijdelijk gecreëerde fietsenstalling 

(gemak) en het plaatsen van een aantal lokfietsen 

(descriptieve norm) zorgde voor een significante 

afname van 48% geparkeerde fietsen op de oude 

locaties. Fietsers parkeerden hun fiets nu in de 

nabijgelegen fietsenstalling in plaats van op de 

voetpaden en groenvoorzieningen.  

 

 

 

In fietsstad Utrecht is fietsparkeren ook een hot item. Naast dat er steeds meer gefietst wordt en er 

meer parkeerplekken nodig zijn, neemt de variatie in fietsen ook steeds meer toe (‘reguliere’ 

fietsen, bakfietsen, elektrische fietsen, fietsen met kratten). De gemeente is al een tijd bezig om 

meer structuur aan te brengen in het parkeergedrag van fietsers en wild-parkeren tegen te gaan. 

Zo bouwt Utrecht in het 

stationsgebied aan de grootste 

fietsenstalling van der wereld en 

maakt de gemeente gebruik van een 

digitaal fietsverwijssysteem dat 

fietsers verwijst naar beschikbare 

parkeerruimte in centraal gelegen 

fietsenstallingen in de stad. 

Daarnaast worden in het centrum op 

drukke momenten pop-up 

fietsenstallingen ingezet en zijn er op 

verschillende locaties 

fietsparkeervakken aangebracht.  

 

 

Vanuit mijn psychologische achtergrond vind ik de fietsparkeervakken het meest interessant. Breng 

een aantal lijnen aan en mensen zetten daar massaal hun fiets neer. Het kuddegedrag van mensen 

komt hier perfect tot uiting. Bij het zien van het rijtje geparkeerde fietsen, vliegen fietsers op de 

parkeerplek af en gaan driftig op zoek naar een gaatje tussen de geparkeerde fietsen.  

 

De positieve insteek van de parkeervakken spreekt mij ook erg aan. Foutparkeren of wild-parkeren 

van fietsen wordt vaak bestreden met een fietsparkeerverbod, het verwijderen van fietsen of 

dreigen daartoe. Naast dat zo’n aanpak veel negativiteit uitstraalt, is ook niet effectief als hier niet 

op gehandhaafd wordt. Binnen de psychologie wordt dit ook wel het ‘cry wolf-effect’ genoemd. 

Waarschuwingen die niet worden nageleefd zorgen ervoor dat de geloofwaardigheid van de 

waarschuwing afneemt. De waarschuwing verliest hierdoor zijn effect.  
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Inmiddels wordt er druk geëxperimenteerd met de parkeervakken. Op steeds meer plekken kom ik 

variaties van de parkeervakken tegen. In Amsterdam wordt er gebruik gemaakt van een tijdelijke 

variant van het parkeervak. Tijdens uitgaansavonden worden tijdelijke fietsparkeervakken gemaakt 

met spotverlichting. Fietsregelaars en hosts worden ingezet om fietsers te verwijzen naar deze 

fietsparkeerplekken.  

 

Als eigenaar van een brede fiets ben 

ik voorstander van de parkeervakken; 

ik hoef mijn fiets niet in een rek te 

proppen of op een plek te zetten wat 

eigenlijk niet mag. Tegelijkertijd besef 

ik me ook dat er nadelen aan de 

parkeervakken kleven. Een groot 

probleem is namelijk dat té veel 

fietsers hun fiets in de parkeervakken 

willen parkeren. Fietsen worden 

tussen andere fietsen gepropt 

waardoor fietsen omvallen. Ook komt 

het regelmatig voor dat mensen hun 

fiets naast de vakken parkeren als 

deze vol staan waarna al snel meer fietsers volgen en uiteindelijk een rommelig geheel ontstaat. In 

Utrecht zijn daardoor op een aantal locaties de parkeervakken weer ingeruild voor fietsrekken. In 

Zaandam is gekozen voor een andere oplossing. De parkeervakken zijn daar omgevormd tot 

blauwe parkeerzones voor fietsers om lang parkeren tegen te gaan en parkeerruimte in de vakken 

te creëren. Fietsers mogen hun fiets maximaal vier uur stallen in de parkeervakken [1]. Om ervoor 

te zorgen dat fietsers zich aan deze termijn houden, hangt de gemeente labels aan de geparkeerde 

fietsen. Als de fiets er langer dan vier uur staat, wordt de fiets weggehaald. De eigenaar kan de 

fiets dan voor €20 komen ophalen.  

 

Fietsparkeren op weg naar inspiratie 

De fiets is het slachtoffer van haar eigen succes. De verbeterde fietsinfrastructuur en 

fietsstimuleringsacties spelen in mijn ogen een belangrijke rol in de toename van het aantal fietsen; 

fietsen wordt steeds aantrekkelijker. Maar misschien zijn er nu wel teveel fietsen en te weinig 

stallingsplekken waardoor mensen her en der hun fiets parkeren. Dit probleem doet zich al een tijd 

voor en lijkt steeds meer toe te nemen.  

 

Er worden steeds meer innovatieve maatregelen toegepast om de parkeerproblematiek aan te 

pakken (bijvoorbeeld fietsverwijssystemen en fietsparkeervakken). Het is echter belangrijk om 

fietsparkeren niet alleen als een probleem te beschouwen, fietsparkeren biedt in mijn ogen ook 

kansen. Zo inspireerden de fietsparkeervakken mij onlangs tot een innovatief en ludiek idee. Zou 

het niet leuk zijn om fietsparkeren te combineren met burgerparticipatie? Hoe zouden fietsers 

reageren als we ze hun fiets zouden laten gebruiken als ‘stembiljet’? Zouden we fietsparkeren op 
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deze manier leuk kunnen maken voor fietsers en daarmee gewenst parkeergedrag kunnen 

uitlokken? Hieronder alvast een tip van de sluier (zie onderstaande afbeelding).  
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[1]  

http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=en&section=nieuws&mode=newsArticle&repository=Mixe

d+results+from+the+bike+parking+zone+trials  
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