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Geachte leden van de gemeenteraad, 

In december 2016 is door het College een toezegging gedaan aan de raad 
om te komen met een plan voor fietsparkeren. Het College heeft destijds 
toegezegd in het tweede kwartaal van 2017 dit plan aan te bieden aan de 
raad. 

Conform deze toezegging treft u in de bijlage deel 1 van het plan ter 
informatie aan. 

Toelichting 
In 'Fietsparkeren Delft' is een onderscheid gemaakt in twee delen. In dit 
eerste deel wordt ingegaan op de huidige situatie van fietsparkeren in Delft 
met een focus op de binnenstad. Geeindigd wordt met een aantal principes. 
De uitwerking van deze principes leidt tot een aantal maatregelen. De 
maatregelen worden behandeld in deel 2 van 'Fietsparkeren Delft', welke in 
het derde kwartaal van 2017 wordt aangeboden. Bij het bepalen van de 
maatregelen wordt ook aansluiting gezocht bij de integrale ontwikkeling van 
de stad, innovaties op het gebied van fietsparkeren en de op te stellen 
Omgevingsvisie . 

Wij gaan ervan uit hiernnee invulling te Ine6ben ge even aan de toezegging. 
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1.1 Context

‘Delft kijkt weer vooruit. Er is ruimte voor 
investeringen, ook voor de langere termijn. 
Investeringen die bijdragen aan de participatie 
van mensen, aan een goede leefomgeving en 
aan een economisch vitale stad.’ Deze tekst 
uit de Kadernota 2017 schetst een nieuw 
perspectief voor Delft met een tijdshorizon 
tot 2040. Uitwerking van dit perspectief is de 
Investeringsagenda Stad met een zevental 
opgaven waar Delft de komende jaren aan 
wil werken. Vijf van deze opgaven komen uit 
het rapport van de 
commissie Deetman: 
‘Delft, Parel van de 
Randstad’. 

Eén van de opgaven, 
de opgave ‘connected: 
bereikbaarheid en de 
last mile’, gaat volledig 
in op de bereikbaarheid 
van Delft. Investeren 
in een stad die op alle 
niveaus goed ontsloten 
en bereikbaar is. 
Extra aandacht wordt 
bovendien gevraagd 
voor de eerste en de 
laatste kilometer van 
de reis. 

We zien in Delft dat 
steeds meer mensen gebruik maken van de fiets. 
Daarmee is Delft op de goede weg, de fiets draagt 
als serieus alternatief voor de auto bij aan de 
bereikbaarheid van Delft. We willen deze goede 
ontwikkeling blijven stimuleren, mede in het licht 
van de bereikbaarheidsopgave benoemd in de 
Kadernota. We moeten ook voorbereid blijven 
op de toekomst en dat betekent dat bijvoorbeeld 
infrastructuur voor de fiets zal moeten meegroeien 
met de toename van het gebruik. 

Eén van de onderwerpen die zowel in het rapport 
Deetman, als in de Kadernota 2017, en ook uit de 
stad komt is fietsparkeren. De signalen zijn dat er 
in de huidige situatie sprake is van een rommelige, 
ontsierende en soms zelfs onveilige situatie wat 
betreft fietsparkeren. 

De fietsparkeerproblematiek in Delft is bovendien 
divers, verschillend per locatie en verschillend 
per doelgroep (studenten, bewoners, bezoekers, 
bedrijven, etc). Fietsparkeren is een essentieel 
onderdeel om het fietsgebruik te kunnen blijven 
stimuleren.

De economie trekt aan en dat zorgt in de stad 
voor nieuwe ontwikkelingen en transformaties. 
Deze ontwikkelingen leggen ook een claim 
op de openbare ruimte voor wat betreft het 
fietsparkeren. Behalve bij woningen, met 
uitzondering van verkamering, zijn er in de huidige 
situatie geen mogelijkheden om met bestaande 
beleidsregels af te dwingen dat fietsparkeren op 
eigen terrein wordt opgelost.  

1.2 Wat voor stad willen we als Delft zijn?

Delft is een compacte 
stad. Daardoor zijn alle 
afstanden binnen de 
stad goed te fietsen. 
De afgelopen jaren 
heeft de gemeente 
veel geïnvesteerd in 
het verbeteren van 
de fietsinfrastructuur 
om het fietsgebruik 
verder te stimuleren. 
Voorbeelden 
daarvan zijn de 
fietsenstallingen 
bij het station, de 
onderdoorgang bij 
de Zuidwal (richting 
Hooikade) en de aanleg 
van de fietsstraten 
Abtswoudseweg en 
Zuideinde (wordt in 

het komend half jaar mee gestart). Delft is een 
fietsstad en wil dit blijven, omdat fietsen in, 
van en naar Delft essentieel is om de Delftse 
bereikbaarheid1 te (blijven) garanderen. 

Delft kent bovendien wijken met relatief hoge 
dichtheden. Dat betekent dat de beschikbare 
openbare ruimte met veel mensen gedeeld 
moet worden. De binnenstad is bovendien een 
publiekstrekker die toeristen trekt uit heel 
Nederland en daar buiten, waardoor de druk op 
de binnenstad neemt toe. Delft wil niet alleen 
een bereikbare stad zijn, maar ook interessanter 
worden voor (buitenlandse) toeristen en hun 
verblijfsduur in Delft verlengen. Ook het toerisme 
in Delft willen we verder versterken, Delft als 
must-see bestemming2 (Visie Toerisme 2017 – 
2020).

De compactheid van Delft zal in de toekomst 
nog verder toenemen door verdichting als 

1  Opgave 6 (‘Delft bereikbaar’ of ‘connected: bereikbaarheid 
en de last mile’) uit de Kadernota 2017

2  Opgave 2 (‘Must-see bestemming’) uit de Kadernota 2017

Berichtgeving kwaliteit openbare ruimte binnenstad
Bron: AD (2017)
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gevolg van een woningbouwopgave3 die 
binnenstedelijk (in Spoorzone, Schieoevers, 
Professor Schoemakerplantage, etc.) opgelost 
moet gaan worden. Om de verschillende ambities 
(transformatie van de stad, Delft bereikbaar en 
must-see bestemming) waar te kunnen maken 
is, met de verdichting in het achterhoofd, een 
efficiënt gebruik van de beperkte beschikbare 
ruimte noodzakelijk. Gezien de gewenste toename 
in het fietsgebruik en de vergroting van het bereik 
als gevolg van de ontwikkeling van de elektrische 
fiets, is het bovendien van belang de geparkeerde 
fiets daarin een goede plek te geven: in de huidige 
én de toekomstige situatie. 

De opgave Delft bereikbaar uit de Kadernota 
2017 vraagt onder meer om een update van het 
verkeer- en vervoerbeleid op strategisch niveau. 
Deze strategische uitwerking zal een plek krijgen 
in de integraal op te stellen Omgevingsvisie. 
Op operationeel niveau is er vanuit de stad en 
de combinatie van de drie genoemde opgaven 
Delft bereikbaar, must-see bestemming en 
transformatie van de stad een noodzaak om nu 
nader in te zoomen op fietsparkeren. 

1.3 Doel

De fiets een goede parkeerplek geven betekent 
een geordend straatbeeld, dat aantrekkelijk is 
én blijft, minder rommelig is dan in de huidige 
situatie en ruimte geeft voor de voetganger. Delft 
wil een aantrekkelijke stad zijn voor de fiets én 
de voetganger. Om dat te bereiken willen we de 
juiste fietsparkeerder op de juiste plek faciliteren. 

In ‘Fietsparkeren Delft’ wordt gekomen tot 
concrete principes die leidraad moeten zijn om het 
doel, de juiste fietsparkeerder op de juiste plek, te 
bereiken in de huidige én de toekomstige situatie. 
De principes worden gebruikt om maatregelen 
te bepalen voor de huidige situatie. Door de 
principes te hanteren willen we kansen benutten 
bij toekomstige ontwikkelingen en transformaties. 
We meten het succes onder onze inwoners en 
streven naar een cijfer 7 voor fietsparkeren in 
2020.4

‘Fietsparkeren Delft’ gaat over de hele stad. 
De stad is echter opgebouwd uit wijken 
met verschillende karakters. Er zijn daarom 
verschillende gebiedstypen gedefinieerd die 
allemaal te maken hebben met een eigen 
dynamiek als het gaat om de openbare ruimte (zie 
figuur hiernaast).

3  Opgaven 4 en 5 (‘Transformatie van de stad’) uit de Kader-
nota 2017

4 In de nulmeting (DIP-enquête 2017) werd een 6,5 gegeven.

In de inventarisatie is de focus gelegd op de 
binnenstad. De analyse van de gegevens uit de 
inventarisatie leidt tot een aantal principes om te 
komen tot maatregelen voor de huidige situatie en 
bij toekomstige ontwikkelingen en transformaties 
kansen te benutten. 

De stationsomgeving van station Delft CS en Delft 
Zuid worden bewust buiten beschouwing gelaten. 
Daar is de laatste jaren met succes gewerkt aan 
een verbetering van de fietsparkeersituatie. Nu is 
de tijd rijp om de rest van Delft aan te pakken. 

1.4 Stappen

Dit is deel 1 van ‘Fietsparkeren Delft’ waarin 
de focus ligt op een uitgebreide inventarisatie 
van de huidige situatie. Deze is gesplitst in twee 
onderdelen: feiten en cijfers én een stadspeiling. 
Het onderdeel feiten en cijfers gaat in op 
feitelijke gegevens uit fietsparkeertellingen en 
een benchmark die is uitgevoerd onder andere 
gemeenten. Het onderdeel stadspeiling geeft 
inzicht in hoe stakeholders en inwoners van Delft 
over fietsparkeren denken. Geëindigd wordt met 
een aantal principes waarmee de doelstelling de 
juiste parkeerder op de juiste plek kan worden 
bereikt. 

De uitwerking van deze principes leidt tot een 
aantal maatregelen5. Dit wordt verder behandeld 
in deel 2 van ‘Fietsparkeren Delft’.

5 Varierend van concrete maatregelen zoals het realiseren 
van extra stallingsruimte, tot maatregelen die betrekking 
hebben op het omgaan met fietsparkeren bij nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. 
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Om goed inzicht te verkrijgen in de huidige 
situatie voor fietsparkeren in Delft is gestart met 
het ophalen van feiten en cijfers uit Delft zelf en 
uit andere gemeenten. 

In de binnenstad zijn fietsparkeertellingen 
uitgevoerd, de resultaten daarvan worden 
toegelicht in paragraaf 2.1. Delft is ook vergeleken 
met andere gemeenten. De resultaten daarvan 
worden toegelicht in paragraaf 2.2.

2.1 Fietsparkeertellingen binnenstad6

De binnenstad van Delft is de plek waar door de 
beperkte ruimte de voetganger en de geparkeerde 
fiets in de huidige situatie het meest met elkaar 
conflicteren. De tellingen zijn daarom uitgevoerd7 
in het onderzoeksgebied dat is weergegeven in 
onderstaande figuur:

Uit de tellingen blijkt dat er op zaterdagmiddag 
1.200 fietsparkeerplaatsen onderbenut blijven. 
Een mogelijke verklaring voor de ongebruikte 
fietsparkeerplaatsen is dat deze niet op de juiste 
plek zijn gelegen. Een andere verklaring is gedrag 
of gemak van het gebruik van alternatieven die 
dichter bij de bestemming zijn gelegen. Bovendien 
is er geen directe noodzaak voor gebruikers om 
de fiets elders neer te zetten. Er zijn immers geen 
gevolgen aan verbonden. 

Zelfs als alle niet benutte fietsparkeerplaatsen 
bezet zouden worden is er op (een reguliere) 

6  Een volledig overzicht van de tellingen is opgenomen in Bi-
jlage 1: tellingen. De analyse van de tellingen is terug te vinden 
in Bijlage 2: analyse tellingen.

7  Er zijn tellingen uitgevoerd op maandagnacht, dinsdagmid-
dag, donderdagmiddag en zaterdagmiddag. De maandagnacht 
is meegenomen om een indicatie te kunnen geven van het 
aantal fietsen van bewoners.

zaterdagmiddag nog een tekort van circa 2.000 
fietsparkeerplaatsen. In het onderzoeksgebied zijn 
ongeveer 2.800 fietsparkeerplaatsen aanwezig en 
er zijn op de zaterdagmiddag 4.800 fietsen geteld.

Om inzicht te krijgen in het aantal bewoners dat 
in het onderzoeksgebied parkeert is ook geteld 
op een maandagnacht. In de nacht staan er circa 
1.800 fietsen in de binnenstad. Aangenomen is dat 
60%8 van deze fietsen ook op de zaterdagmiddag 
een plek bezet houdt in het onderzoeksgebied. Op 
de zaterdagmiddag staan er dus circa 1.100 fietsen 
van bewoners in de binnenstad.

De problematiek verschilt per gebied in de 
binnenstad. In de analyse van de tellingen is dan 
ook voor een gebiedsgerichte analyse gekozen. 
Onderstaande gebieden zijn onderscheiden:

Nadere analyse van de deelgebieden leidt tot de 
volgende conclusies:

•	 Markt en directe omgeving: op zaterdagmiddag 
is de fietsparkeerdruk op de Markt groot. 
De nabijgelegen stalling Oude Langendijk 
biedt nog wel beperkte ruimte, maar dit is 
onvoldoende om het tekort in te kunnen vullen. 

8  Gebaseerd op de aanwezigheidspercentages bij woningen 
uit de Nota Parkeernormen.

Onderzoeksgebied, Dufec (2017)
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Op de Markt wordt een relatief groot aantal 
fietsparkeerplaatsen door bewoners bezet op 
de zaterdagmiddag. 

•	 Choorstraat: in de Choorstraat is sprake van een 
tekort aan fietsparkeerplaatsen op de zaterdag. 
Op deze dag wordt een groot deel van de 
fietsparkeerplaatsen door bewoners bezet.

•	 Vesteplein/Bastiaansplein en directe omgeving, 
inclusief stalling Biesieklette: in totaal is 
er in het gedefinieerde gebied sprake van 
een beperkt tekort aan capaciteit. In de 
directe nabijheid, langs de Ezelveldslaan, zijn 
voldoende fietsparkeerplaatsen beschikbaar 
om het tekort op te vangen. Men parkeert 
echter niet in deze voorzieningen. 

•	 Jacob Gerritstraat / Brabantse Turfmarkt 
en directe omgeving: een groot deel van 
de bestaande fietsparkeervoorzieningen 
wordt niet benut op zaterdag. De 
fietsparkeervoorzieningen die verderop liggen 
worden ook niet benut op de zaterdagmiddag. 
Wanneer alle voorzieningen benut zouden 
worden blijft er echter nog steeds een 
capaciteitstekort op deze locatie. Een relatief 
groot deel van de parkeerplaatsen wordt bezet 
door bewoners.

•	 Breestraat: in de Breestraat zijn helemaal geen 
voorzieningen aanwezig, terwijl op de zaterdag 
wel een grote fietsparkeerbehoefte is. Er is op 
zaterdag een relatief klein aandeel fietsen van 
bewoners aanwezig. 

Bovenstaande toont aan dat de fietsparkeersituatie 
zelfs per gebied in de binnenstad verschillend 
is. De huidige capaciteit, de gebruikers en de 
benutting van de capaciteit verschillen per gebied. 

De belangenverenigingen Binnenstad Noord, de Oude en 
Nieuwe Delft en Zuidpoort hebben zelf tellingen uitgevoerd 
en daarover een rapportage opgesteld. Fietsparkeren leeft 
in Delft en dat blijkt uit de mate van betrokkenheid van 
de verschillende stakeholders. Het volledige rapport is 
opgenomen in Bijlage 3: onderzoek belangenverenigingen. 
De conclusies uit het rapport komen voor een deel 
overeen met de resultaten uit de door Dufec uitgevoerde 
tellingen. Voor het onderzochte gebied is sprake van een 
vergelijkbaar aantal geparkeerde fietsen van (vermoedelijk) 
bewoners. Ook het totaal aantal fietsen op een gewone 
zaterdagmiddag komt qua orde grootte overeen. De 
verschillen tussen beide tellingen kunnen verklaard worden 
doordat er andere onderzoeksgebieden zijn gedefinieerd.
De resultaten van deze studie worden meegenomen in de 
uitwerking van dit plan.

2.2 Fietsparkeertellingen bij 
studentenverenigingen9

In de fietsparkeertellingen zijn ook de grachten 
van Delft, zoals de Oude Delft, meegenomen. 
Langs de Oude Delft is relatief weinig 
parkeercapaciteit (zie Bijlage 1: tellingen). 
De capaciteit is op alle gemeten momenten 
ontoereikend, waarbij het aandeel van bewoners 
en studenten groot is. 

De fietsparkeersituatie langs deze gracht 
heeft echter ook een relatie met de 
aanwezige studentenverenigingen. Tijdens 
de verenigingsavonden van verenigingen ligt 
de parkeerdruk nog hoger en is het tekort 
dus ook groter (zie Bijlage 7: tellingen Oude 
Delft). Dat blijkt ook uit signalen die de 
gemeente heeft gekregen van bijvoorbeeld 
de studentenvereniging DSV Sint Jansbrug 
nabij de Nickersteeg. In onderstaande figuur 
zijn de locaties van de studentenverenigingen 
weergegeven.

Studentenverenigingen in Delft 

2.3 Benchmark

2.3.1 Aanpak

Om inzicht te verkrijgen in hoe andere gemeenten 
in Nederland omgaan met fietsparkeren is een 
benchmark uitgevoerd. In deze benchmark zijn de 
volgende gemeenten meegenomen:

9  De informatie uit de tellingen en de benchmark is op 
6 juni jl. besproken met de studentenverenigingen. De 
opkomst tijdens deze bespreking was laag.

!.

!.

!.
!.

!.

DSV Sint Jansbrug

K.S.V Sanctus Virgilius

Delftsch Studenten Corps

Delftsche Studenten Bond

Civitas Studiosorum Reformatorum

Esri Nederland & Community
Maps Contributors
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•	 Amsterdam

•	 Den Haag

•	 Groningen

•	 Leiden

•	 Maastricht

•	 Utrecht

•	 Zwolle

Voor deze gemeenten is gekozen, omdat ze op 
een bepaald onderwerp vergelijkbaar zijn met 
Delft: inwoneraantal, percentage fietsgebruik of 
studentenstad. Alle gemeenten zijn benaderd 
met dezelfde vragen over vier onderwerpen, 
namelijk preventie, capaciteit, handhaving en 
communicatie. De stationsgebieden zijn bij het 
stellen van de vragen buiten beschouwing gelaten. 
Het volledige rapport is opgenomen in Bijlage 
4: resultaten benchmark. Het resultaat van de 
benchmark is een feitelijke beschrijving van de 
aanpak fietsparkeren in de andere gemeenten en 
hoe het op dit moment in Delft geregeld is. 

2.3.2 Preventie

Preventie betekent het voorafgaand aan nieuwe 
ontwikkelingen of bij transformaties voorkomen 
van geparkeerde fietsen in de openbare ruimte. 
In het Bouwbesluit van 2012 is geregeld dat 
er bij nieuwbouwwoningen fietsvoorzieningen 
moeten worden gerealiseerd. Dat geldt echter 
niet voor de overige functies. Ook bij verkamering 
van woningen bestaat hier geen mogelijkheid 
voor. Uit de benchmark blijkt dat de gemeenten 
verschillend omgaan met dergelijke functies:

•	 De gemeente Utrecht heeft een parkeereis 
voor fietsen in het bestemmingsplan of de 
omgevingsvergunning geregeld. Hiervoor zijn 
fietsparkeernormen opgesteld.

•	 De gemeente Den Haag stelt aan de hand van 
de parkeerbehoefte, die wordt vastgesteld op 
basis van fietsparkeernormen, en de specifieke 
omstandigheden van het plan de parkeereis 
op. De parkeereis wordt vermeld in de 
omgevingsvergunning. 

•	 De gemeente Amsterdam is bezig met het 
opstellen van fietsparkeernormen.

•	 De gemeenten Groningen, Leiden, Maastricht 
en Zwolle hanteren niet-afdwingbare 
richtlijnen.

In Den Haag heeft men bovendien een strengere 
parkeereis rondom Den Haag Centraal en de 
kuststrook Scheveningen. De problematiek is hier 
groter, en de ruimte is beperkter. Daarom heeft

men een fietsparkeerfonds ingesteld waarin 
gestort kan worden op het moment dat parkeren 
niet op eigen terrein gerealiseerd kan worden.

In de gemeente Delft is sprake van richtlijnen voor 
fietsparkeernormen. Deze zijn echter niet afdwingbaar. 
Daarnaast wordt het Bouwbesluit 2012 toegepast voor 
woningen.

2.3.3 Capaciteit

Aan de onderzochte gemeenten is gevraagd 
hoeveel stallingen bewaakt zijn en hoeveel 
stallingsplekken daar beschikbaar zijn. Daarnaast 
is gevraagd welk regime gehanteerd wordt in 
de stallingen. In onderstaande tabel is deze 
informatie weergegeven.

Tabel 1: Stallingen in onderzochte gemeenten 

Den Haag, Utrecht en Amsterdam hebben naast de 
centrale stallingen ook een aantal buurtstallingen. 
In Den Haag is sinds 2012 een subsidieregeling 
voor buurtstallingen in werking waarvoor 
particulieren of stichtingen aanvragen kunnen 
doen.

Veel van de onderzochte gemeenten maken 
gebruik van evenementenstallingen of pop-
up stallingen. In Amsterdam, Utrecht en 
Zwolle zijn de evenementenorganisaties zelf 
verantwoordelijk voor het realiseren van 
voldoende stallingsplaatsen. De gemeente Zwolle 
heeft verzinkbare pop-up stallingen die op drukke 
momenten (markt- en zaterdagen) worden ingezet.

Delft heeft één bewaakte stalling op het Vesteplein, met 
250 stallingsplekken en is het eerste uur gratis (daarna 
wordt een stallingstarief van €0,50 per dag gevraagd). Er 
zijn twee buurtstallingen in Delft, de Westerplaats en de 
Piet Heinstraat. Beide stallingen worden beheerd door 
Biesieklette. Het tarief voor een fietsparkeerplaats in deze 
stallingen is €7,50 per maand. Delft heeft bovendien een 
aantal fietstrommels voor bewoners. 
Voor evenementen wordt aan de initiatiefnemer gevraagd 
het fietsparkeren zelf op te lossen. Pop-up stallingen zijn 
er in Delft niet op de reguliere drukke momenten. In het 
verleden, voor de bezuinigingsopgave, waren er wel pop-up 
stallingen tijdens Lichtjesavond en Koninginnedag.

Gemeente Aantal 
stallingen 
(exclusief 
stations)

Aantal 
stallings-
plekken 
(bewaakt)

Periode gratis 
stallen

Amsterdam 6 560 24 uur

Den Haag 10 3.477 Tot sluitingstijd

Groningen 4 1.200 Altijd gratis

Leiden 1 264 14 dagen

Maastricht 2 825 Altijd gratis

Utrecht 7 3.000 24 uur

Zwolle 3 637 Altijd gratis
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2.3.4 Handhaving

Handhaving kan op basis van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Van de 
ondervraagde gemeenten in de benchmark 
is Groningen de enige gemeente die het 
centrumgebied niet heeft aangewezen in de APV. 
Amsterdam heeft een aantal drukke locaties 
aangewezen waar het niet toegestaan is fietsen 
buiten de voorziening te plaatsen. Daarnaast 
hanteert men een maximale parkeerduur van twee 
weken op deze drukke plekken en zes weken op de 
overige locaties.

Den Haag is het strengst, daar geldt een verbod op 
het plaatsen van fietsen buiten de voorzieningen 
in het winkelgebied. Er wordt strikt gehandhaafd 
en fietsen mogen na 30 minuten worden 
verwijderd. De verwijderde fietsen worden 
bewaard tot het einde van de dag in een depot in 
het winkelgebied, waar ze gratis kunnen worden 
afgehaald. De volgende dag worden de fietsen 
naar het fietsdepot Haaglanden gebracht.

Ten aanzien van het verwijderen van weesfietsen 
hanteren de ondervraagde gemeenten de 
termijnen zoals weergegeven in onderstaande 
tabel.

Tabel 2: Termijn voor verwijderen weesfietsen

Delft heeft het centrumgebied niet opgenomen in de APV 
voor fout gestalde fietsen. Ten aanzien van weesfietsen 
geldt in Delft een maximale stallingsduur van 28 
dagen in de hele stad. Per jaar voert Delft drie keer een 
weesfietsenactie in het autoluwplusgebied uit, waarbij circa 
100 fietsen per keer worden opgehaald. Het verwijderen 
van weesfietsen uit de wijken wordt gedaan op basis van 
meldingen van bewoners. Handhaving reageert door de 
fietsen te ‘touwen’ en op basis daarvan op een later moment 
te bepalen of het inderdaad om een weesfiets gaat.

2.3.5 Communicatie

De communicatiestrategie verschilt sterk per 
gemeente. De toon is echter in alle gevallen het 
verleiden van de fietser om het bestaande gedrag 
aan te passen. In een aantal gemeenten worden 
daarvoor fietscoaches ingezet.

Delft heeft tot op heden de communicatie vooral gericht 
op het stationsgebied, waar bijvoorbeeld ook fietscoaches 
actief zijn. Met de fietscoaches zijn positieve ervaringen. 
Op een vriendelijke manier worden gebruikers gewezen op 
gewenst gedrag. Voor de binnenstad is nu geen specifieke 
communicatiestrategie aanwezig.

2.3.6 Financiering

In de onderzochte gemeenten wordt meer 
uitgegeven aan parkeren bij stations dan in de 
binnensteden. Veel gemeenten bekostigen de 
uitgaven aan fietsenstallingen uit de inkomsten 
van het autoparkeren.

In onderstaande tabel is per gemeente 
weergegeven wat de budgetten voor fiets zijn per 
inwoner. Hierbij is niet altijd helder onderscheid te 
maken in specifieke budgetten voor fietsparkeren. 
Daarom staat in de tabel toegelicht voor welke 
doeleinden de genoemde budgetten worden 
ingezet. De getallen in de tabel moeten als een 
indicatie worden gezien.

Tabel 3: Budgetten voor fiets

In Delft is het huidige budget voor de fiets ongeveer 
€4,50 per inwoner. Als hier het budget voor fietsparkeren 
(exclusief het stationsgebied) uit wordt gefilterd blijft er 
circa €1,30 per inwoner over. De kosten voor de handhaving 
bedragen circa €50,- per verwijderde fiets (inclusief het 
depot in Den Haag).

Gemeente Termijn

Amsterdam 2 – 6 weken

Den Haag Meerdere keren per week

Groningen Aantal keer per maand

Leiden Eens in de zoveel weken

Maastricht Een keer per maand

Utrecht Twee keer per jaar

Zwolle Bij overlast

Gemeente Budget 
per 
jaar

Onderdelen Inwoners 
(2016)

Budget 
per 
inwoner

Utrecht €15,3 
mln.

Fietsparkeren 
en fietsdepot 
(inclusief sta-
tionsgebied)

340.000 ± €45,-

Leiden €1,6 
mln.

Aanleg, 
onderhoud 
en exploitatie 
fietsen-
stallingen

124.000 ± €13,-

Groningen €2,0 
mln.

Totale budget 
fietsen

200.000 ± €10,-

Den Haag €3,5 
mln.

Exploitatie 
fietsen-
stallingen, 
handhaving, 
gedragsbeïn-
vloeding

520.000 ± €7,-

Zwolle €0,25 
mln.

Fietsen-
stallingen

125.000 ± €2,-
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3.1 Externe oriëntatie raad

3.1.1 Samenvatting

Op 18 april jl. is er met een aantal stakeholders 
(bewonersverenigingen, studenten, 
ondernemersverenigingen en de Fietsersbond) en 
de raad over fietsparkeren gesproken. De (eerste) 
resultaten van de benchmark en de tellingen zijn 
met de aanwezigen gedeeld en vervolgens is in 
groepen uiteengegaan om te discussiëren over 
fietsparkeren in Delft. De belangrijkste punten uit 
de bijeenkomst zijn als volgt samen te vatten:

•	 Er is onvoldoende capaciteit aan 
fietsparkeerplaatsen in de binnenstad;

•	 Handhaven kan alleen onder voorwaarde dat er 
voldoende capaciteit aanwezig is.

Er is in één van de groepen een ambitie voor 
Delft beschreven. Delft wil graag een gastvrije 
binnenstad hebben om alle bezoekers te kunnen 
ontvangen. Een veilige en prettige ruimte voor de 
voetgangers is van belang. 

Naast bovenstaande punten zijn de volgende 
oplossingsrichtingen benoemd:

•	 Meer buurtstallingen realiseren (eventueel met 
service).

•	 De extra capaciteit moet gesitueerd worden 
aan de rand van de stad.

•	 Er moet ook extra capaciteit worden 
toegevoegd dichtbij de bestemming.

•	 Creatieve oplossingen in bestaande panden 
(bijvoorbeeld het Postkantoor).

•	 Flexibele locaties voor het parkeren van de 
fiets overdag en ’s nachts.

•	 Dubbelgebruik bestaande stallingen.

•	 Autoparkeerplaatsen gebruiken voor fietsen 
op dinsdag- en donderdagavond voor sociëteit 
avonden.

•	 Een fietsparkeerboot.

3.1.2 Conclusies externe oriëntatie

De belangrijkste conclusie van de externe 
oriëntatie met de raad is dat er onvoldoende 
capaciteit aan fietsparkeerplaatsen is en deze 
extra gerealiseerd zou moeten worden. Voor 
de manier waarop zijn verschillende ideeën 
aangedragen. Handhaven kan in principe mits de 
capaciteit op orde is.

3.2 DIP-enquête

3.2.1 Inleiding

Eind mei is een enquête uitgezet onder de 
inwoners van Delft, waarbij één onderdeel 
specifiek ging over fietsparkeren. De enquête is 
uitgezet onder het Delfts Informatie Panel (DIP), 
een afspiegeling van de inwoners van Delft. 

In totaal hebben 500 – 600 respondenten 
de enquête ingevuld en daarmee is een 
representatieve steekproefgrootte bereikt. Uit 
de enquête blijkt dat de inwoner van Delft het 
fietsparkeren in Delft in zijn algemeenheid een 6,5 
geeft als gemiddeld cijfer. De volledige analyse 
van de enquête is opgenomen in Bijlage 5: analyse 
DIP-enquête.

3.2.2 Conclusies DIP-enquête

De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn als 
volgt samen te vatten:

•	 De gemiddelde inwoner van Delft heeft een 
fiets ouder dan 3 jaar en bezoekt de binnenstad 
niet langer dan 3 uur. 

•	 De belangrijkste redenen om een bezoek 
aan de binnenstad te brengen zijn winkelen 
(niet dagelijkse artikelen) en het doen van 
boodschappen (dagelijkse artikelen). 

•	 De inwoner van Delft parkeert de fiets bij 
voorkeur in een rek of aan een nietje. De 
stalling Biesieklette wordt door veel minder 
respondenten genoemd als locatie om de fiets 
te stallen. 

•	 De respondenten die in de Biesieklette 
stallen blijven gemiddeld relatief langer in 
de binnenstad, waarbij de meeste mensen 
aangeven 1 tot 3 uur te blijven. Respondenten 
die aangeven in een fietsparkeervak te 
parkeren blijven korter in de binnenstad, 
meestal 10 tot 30 minuten. 

•	 De stalling van Biesieklette op het Vesteplein 
wordt weinig gebruikt. De inwoner van 
Delft is wel bekend met de stalling. Van alle 
respondenten geeft 84% aan de stalling wel te 
kennen. 15% van de respondenten geeft aan 
de stalling niet te gebruiken vanwege de prijs. 
Een groter deel van de respondenten geeft aan 
uit gemak de fiets liever buiten de stalling te 
stallen. 

•	 De respondenten die de Biesieklette gebruiken 
zijn tevreden over de capaciteit, prijs, 
klantvriendelijkheid en locatie van de stalling.
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•	 Qua loopafstanden voor een fietsparkeerplaats 
op straat wil 63% van de respondenten binnen 
50 meter zijn fiets stallen en is 66% bereid om 
een afstand van 100 meter te lopen voor een 
bewaakte voorziening. 

•	 Fietsen in de binnenstad moet toegestaan 
blijven, het overgrote merendeel (70%) geeft 
aan dat men hier voorstander van is.

•	 Handhaving op fout gestalde fietsen mag 
alleen onder voorwaarden. Deze voorwaarden 
zijn bijvoorbeeld dat de fietsen leiden tot 
hinder of er te lang staan. De meest genoemde 
voorwaarden zijn dat er voldoende plek is elders 
en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt. 

•	 Bij de vraag wat voor de inwoner van Delft de 
belangrijkste aspecten van het fietsparkeren 
in de binnenstad van Delft zijn worden de 
volgende aspecten genoemd: voldoende 
plek, een veilige plek, een gratis plek en de 
mogelijkheid om de fiets vast te zetten. 

•	 46% van de respondenten blijkt daarentegen 
wel bereid te betalen voor een bewaakte en 
overdekte fietsparkeerplaats.

•	 Het belangrijkste verbeterpunt voor 
fietsparkeren in de binnenstad in Delft is 
capaciteit in verschillende vormen.

3.3 Expert opinions

3.3.1 Aanbevelingen uit de benchmark

Uit de benchmarkt worden een aantal 
aanbevelingen gedaan voor de toekomstige 
beleidsvorming in Delft op het gebied van 
fietsparkeren. Het gaat om de volgende 
aanbevelingen:

•	 Neem fietsparkeernormen op in het 
bestemmingsplan. Als er ruimtelijk geen 
mogelijkheden zijn om fietsparkeren op te 
lossen is een fietsparkeerfonds een alternatief.

•	 Handhaven op verkeerd gestalde fietsen om 
de binnenstad goed bereikbaar, gastvrij en 
voetgangersvriendelijk te houden.

•	 Kijk naar leegstaande winkelpanden voor 
uitbreiding van de capaciteit in de binnenstad. 
Onderzoek daarnaast de mogelijkheid om het 
aantal buurtstallingen uit te breiden.

•	 Een brede communicatiestrategie om de fietser 
ervan te overtuigen de fiets veilig en correct te 
stallen.

3.3.2 Fietsersbond

De Fietsersbond heeft voor fietsparkeren 
in de binnenstad een tienpuntenplan voor 
Delft opgesteld (zie Bijlage 6: tienpuntenplan 
fietsparkeren Fietsersbond). In dit plan stelt 
de Fietsersbond onder meer vast dat er op 
zaterdagen en tijdens evenementen een probleem 
is met geparkeerde fietsen. Het probleem 
is op te splitsen in een drietal onderdelen: 
beschikbaarheid (capaciteit), bekendheid 
(waar kan de fiets gestald worden?) en gedrag. 
Bovendien missen bewoners eigen stallingsruimte. 
In het plan worden onder andere de volgende 
aanbevelingen genoemd:

•	 Meer stallingsruimte, vooral rond de 
winkelgebieden, langs de aanrijroutes.

•	 Maak stallingsruimte bij evenementen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een pop-up 
stalling.

•	 Stel parkeereisen bij bouwvergunningen.

•	 Denk na over het flexibel gebruiken van 
parkeerplaatsen voor auto’s.

•	 Zorg voor goede handhaving.
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De informatie die is verzameld in de 
stadspeiling en de externe oriëntatie leert dat 
de fietsparkeerproblematiek leeft bij bewoners, 
stakeholders en raadsleden. Dat wordt bovendien 
ondersteund met feiten en cijfers uit de tellingen 
voor de binnenstad. 

Buiten de binnenstad zijn geen tellingen 
uitgevoerd, maar leven op bepaalde locaties 
ook fietsparkeervragen (zoals bijvoorbeeld 
bij De Hoven). De resultaten laten bovendien 
zien dat er per gebied (zelfs in de binnenstad) 
verschillende zaken spelen en dus vragen om 
een gebiedsgerichte aanpak. Er is wel een aantal 
generieke richtingen vast te stellen:

•	 Preventie: bij transformaties en nieuwe 
ontwikkelingen worden fietsparkeernormen 
via het bestemmingsplan opgelegd aan de 
initiatiefnemers. Hier bestaat breed draagvlak 
voor blijkt uit de stadspeiling en het wordt 
tevens in het benchmarkonderzoek aanbevolen 
voor Delft.

•	 Capaciteit: in de binnenstad is er een 
capaciteitstekort. Dat blijkt uit de tellingen, 
de externe oriëntatie en de enquête. Er zal 
capaciteit bij moeten komen, door een betere 
benutting van de bestaande capaciteit en 
het realiseren van nieuwe capaciteit. Van 
belang daarbij is dat de capaciteit op de 
juiste plek gerealiseerd moet worden. Uit de 
tellingen blijkt bijvoorbeeld ook dat er op 
het Bastiaansplein / Vesteplein sprake is van 
voldoende capaciteit, maar dat daar veel buiten 
de stallingen wordt geparkeerd.

•	 Handhaving: deze maatregel mag, blijkt uit de 
stadspeiling, wat bewoners en stakeholders 
betreft enkel toegepast worden onder bepaalde 
voorwaarden. Voldoende capaciteit is daarbij 
één van de meest genoemde voorwaarden. 
Bij voldoende capaciteit is er draagvlak voor 
handhaving. Er moet bovendien sprake zijn van 
eenduidigheid en duidelijkheid over het gebied 
en het feit dat er gehandhaafd wordt.

•	 Communicatie: als er wordt gekozen voor 
handhaving moet van tevoren duidelijk 
gemaakt worden aan de fietser wat de 
spelregels zijn.
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De feiten en cijfers, stadspeiling en expert 
opinions hebben inzicht gegeven in de huidige 
situatie voor wat betreft fietsparkeren. 

Om de doelstelling de juiste parkeerder op 
de juiste plek te bereiken worden principes 
gedefinieerd. In de stad zijn bovendien 
verschillende gebieden met verschillende 
kenmerken als het gaat om openbare ruimte, zoals 
beschreven in paragraaf 1.3. Deze aspecten samen 
leiden tot een aantal gebied specifieke principes 
voor de binnenstad en algemene principes voor de 
hele stad. 

Ook bieden de principes een handvat voor het 
benutten van kansen bij nieuwe ontwikkelingen 
en transformaties voor de toekomstige situatie en 
het definiëren van maatregelen voor de huidige 
situatie. De opgaven die naar voren komen uit de 
analyse van de informatie die is opgehaald uit de 
inventarisatie zijn de volgende:

•	 2.000 extra fietsparkeerplaatsen in de 
binnenstad om in de huidige vraag te voorzien.

•	 3.700 extra fietsparkeerplaatsen in de 
binnenstad om in de toekomstige vraag (tot 
2040) te voorzien.

De volgende principes zijn voor de hele stad van 
toepassing:

•	 Het garanderen van een bereikbare en 
aantrekkelijke (binnen)stad, nu én in de 
toekomst.

•	 Gebiedsgericht benaderen van de 
fietsparkeerproblematiek. Fietsparkeren 
verschilt per locatie en per doelgroep 
(bezoekers, bewoners, studenten). Ook binnen 
de doelgroep bezoeker bestaat differentiatie in 
korte en lange bezoeken. 

•	 Het oplossen van de fietsparkeerbehoefte 
bij nieuwe ontwikkelingen en transformaties 
wordt in eerste instantie op eigen terrein 
gedaan. 

•	 Het bevorderen van de beeldkwaliteit van de 
straat. 

•	 Het toepassen van inpandige stallingen op 
locaties waar de beeldkwaliteit van groot 
belang wordt geacht.

•	 Het vrijhouden van de looproutes van en naar 
voorzieningen. 

•	 Het garanderen van een een vrije doorgang 
voor hulpdiensten.

•	 Het fietsparkeren is een gezamenlijk probleem 
en is een gedeelde verantwoordelijkheid van 

de gemeente, de ondernemers, de bewoners en 
de bezoekers. 

De volgende principes zijn van toepassing voor de 
binnenstad:

•	 De voetganger komt in het autoluwplus gebied 
van de binnenstad op één te staan. 

•	 Het verbeteren van het gebruikscomfort voor 
de voetganger. 

•	 Het verbeteren van de toegankelijkheid en 
overzichtelijkheid voor de voetganger.

•	 Het gastvrij zijn voor de fietser. Het fietsgebruik 
in Delft moeten we blijven stimuleren. De 
fietser en de geparkeerde fiets passen, mits 
correct geparkeerd, in het straatbeeld van Delft 
en in de Delftse binnenstad. 

•	 Het hanteren van een verschillende duur 
en loopafstand voor kort- en langparkeren. 
Een kort parkeerder parkeert niet langer dan 
30 minuten, een lang parkeerder parkeert 
wel langer dan 30 minuten. Voor een kort 
parkeerder is een loopafstand van 50 meter 
(0,5 – 1 minuut lopen) acceptabel, voor een 
lang parkeerder is een loopafstand van 100 
meter acceptabel (1 – 1,5 minuut lopen). 

•	 Het faciliteren van de reguliere wekelijkse 
piekmomenten. 

•	 Het toepassen van inpandige stallingen op 
locaties waar de ruimte beperkt is.

•	 Het handhaven van fout gestalde fietsen, 
onder voorwaarde dat er voldoende capaciteit 
is in de nabije omgeving en vooraf goede 
communicatie heeft plaatsgevonden over de 
regels.

In dit deel van ‘Fietsparkeren Delft’ zijn de principes 
waarmee de doelstelling de juiste parkeerder op de juiste 
plek kan worden bereikt gedefinieerd. De uitwerking deze 
principes leidt tot een aantal de maatregelen. Dit kunnen 
hele concrete maatregelen zijn, bijvoorbeeld het realiseren 
van extra stallingsruimte, maar ook maatregelen die 
betrekking hebben op het omgaan met fietsparkeren in 
nieuwe gebiedsontwikkelingen. Dit wordt verder behandeld 
in deel 2 van ‘Fietsparkeren Delft’. Deel 2 wordt in het derde 
kwartaal aangeboden aan B&W.
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Bijlage 1: tellingen

Bijlage 2: analyse tellingen

Bijlage 3: onderzoek belangenverenigingen

Bijlage 4: resultaten benchmark

Bijlage 5: analyse DIP-enquête

Bijlage 6: tienpuntenplan fietsparkeren Fietsersbond

Bijlage 7: tellingen Oude Delft
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Dufec Dataverzameling en dataverwerking  
 

Hoofdlijnen 

Fiets parkeeronderzoek in de binnenstad van Delft 

Maandag 13 februari 2017 
Van 00:00 – 04:00 uur 
Dinsdag 14 februari, donderdag 16 februari en zaterdag 18 februari 2017 
Van  14:00 – 16:00 uur 

2758 fiets parkeerplaatsen 

 

Resultaten, totaal voor het hele gebied 

 
 

Als het gebied als een geheel wordt bekeken dan is tijdens het meetmoment van maandag 13 februari 

de laagste parkeerdruk gemeten (66%). Dit is ook het enige meetmoment dat er geen tekort is aan 

stallingsmogelijkheden, maar 55% van de geparkeerde (brom)fietsen staat dan alsnog buiten de 

voorzieningen geparkeerd. Op zaterdag is de parkeerdruk het hoogst (174%) en er is dan ook het 

grootste tekort aan stallingsmogelijkheden. Op zaterdag staat 63% van de geparkeerde (brom)fietsen 

buiten de voorzieningen geparkeerd. 

 

 

 
 

Resultaten, totaal per sectie 
 
Wanneer het gebied meer in detail wordt bekeken valt op dat in veel secties waar geen voorzieningen 

zijn toch geparkeerd wordt. Er zijn in totaal 62 secties zonder voorzieningen, en dus zonder capaciteit, 

en in 44 (71%) daarvan staan tijdens alle meetmomenten (brom)fietsen geparkeerd. Secties zonder 

capaciteit waar veel fietsen geparkeerd staan zijn sectie: 6A (Vrouw Jutteland), 8 (Nieuwstraat), 18 

(Burgwal), 19B (Burgwal), 20A (Kromstraat), 37A Vesteplein, 57 (Clarenstraat), 58 (Breestraat) en 65 

(Molenstraat).  
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M aandag 00:00-04:00 uur 13-2 2758 745 1002 69 1816 66% 942 1762 3 51
Dinsdag 14:00 - 16:00 uur 14-2 2758 1219 1895 147 3261 118% -503 3108 7 146
Donderdag 14:00 - 16:00 uur 16-2 2758 1248 1793 89 3130 113% -372 2930 13 187
Zaterdag 14:00 - 16:00 uur 18-2 2758 1509 3027 265 4801 174% -2043 4597 16 188
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Dufec Dataverzameling en dataverwerking 4 
 

Dataverzameling 

In opdracht van de gemeente Delft heeft onderzoeksbureau Dufec op maandag 13 februari, dinsdag 14 

februari, donderdag 16 februari en zaterdag 18 februari 2017 fiets parkeeronderzoek uitgevoerd in de 

binnenstad van Delft. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de signalen die de gemeente krijgt van 

raadsleden, bewoners en ondernemers over de rommelige situatie in de binnenstad omtrent 

geparkeerde fietsen. De gemeente krijgt met dit onderzoek inzicht in de situatie van fiets parkeren in de 

binnenstad.  

 

Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied bestaat uit een aantal straten (secties) in de binnenstad van Delft. In het 

onderzoeksgebied, zoals hieronder weergegeven, bevinden zich 2.758 fiets parkeerplaatsen.  

 

Onderzoeksgebied  

 

 

 
Methode 
Allereerst is voorafgaand aan het onderzoek de basissituatie geïnventariseerd. Hiervoor is als basis de 

sectie-indeling gebruikt zoals die is aangeleverd door de gemeente Delft. Op basis van deze sectie-

indeling is vervolgens de capaciteit per sectie geïnventariseerd. Binnen een sectie zijn de volgende 

categorieën parkeervoorzieningen afzonderlijk geïnventariseerd: 

 Voorzieningen met fietsklem (ook wel 1-fietsklem genoemd) 

 Voorzieningen met een fietsstandaard (voor 2 fietsen, o.a. de ‘Tulip’ en de ‘Nietjes’) 

 Voorzieningen met een fietsenrek (voor meer dan 2 fietsen)  

 Voorzieningen met een fietsenstalling (aaneensluiting van fietsenrekken) 

Een kaart met de volledige sectie-indeling is de vinden in de ‘Bijlage’. 

 

Vervolgens is op maandag 13 februari, dinsdag 14 februari, donderdag 16 februari en zaterdag 18 

februari 2017 het onderzoek uitgevoerd. De meetperiode van maandag 14 februari is van 00:00 tot 

04:00 uur en er is tijdens deze periode één meetmoment. Op dinsdag 14 februari, donderdag 16 

februari en zaterdag 18 februari is de meetperiode van 14:00 tot 16:00 uur en tijdens deze periode is er 

ook één meetmoment per dag. Per meetmoment en per sectie worden de geparkeerde fietsen geteld 

met onderscheid naar de volgende categorieën: 

 Fiets geparkeerd in een voorziening  

 Fiets geparkeerd buiten een voorziening 

 Fiets fout geparkeerd in een voorziening 

 Bakfiets geparkeerd in een voorziening 

 Bakfiets geparkeerd buiten een voorziening 

 Bromfiets/scooter geparkeerd in een voorziening 

 Bromfiets/scooter geparkeerd buiten een voorziening 

 

Een fiets geparkeerd buiten een voorziening is een fiets die op een andere plaats geparkeerd staat dan 

op de daarvoor aangewezen plaatsen. Een fiets die fout in een voorziening staat is een fiets die wel in 

een voorziening geparkeerd is maar niet op de juiste wijze. Bijvoorbeeld niet in de fietsklem (maar 

bijvoorbeeld ervoor), fietsen die half in een vak staan of fietsen die wel in de voorziening staan, maar 

waardoor de capaciteit van de voorziening overschreden wordt (dit is mogelijk bij de ‘Nietjes’). 
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Dataverwerking 

Aan de hand van de geregistreerde geparkeerde fietsen is tijdens de analyse de parkeerbezetting per 

sectie bepaald. De parkeerbezetting is in een dataset geplaatst met alle gegevens: sectie, straatnaam, 

capaciteiten per categorie, meetmoment en bezetting op detailniveau. Bij de analyse van het 

databestand zijn de inventarisaties in detail bekeken, gecontroleerd en gevalideerd. 

De parkeerdruk is berekend door het aantal goed en fout geparkeerde voertuigen en het aantal 

obstakels te delen door de capaciteit van de sectie. 

 

Op basis van het databestand zijn tabellen opgesteld met de resultaten van het onderzoek (zie 

‘Resultaten’).  
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De bakfiets is hier een aparte categorie, omdat deze fietsen geen standaard afmetingen hebben. Deze 

fietsen kunnen om deze reden de bezetting binnen een voorziening beïnvloeden wanneer de bakfiets 

meerdere plaatsen inneemt. Een bakfiets is een fiets met één wiel aan de achterkant en twee aan de 

voorkant met daartussen de bak (er zijn ook uitvoeringen met één wiel aan de voorkant). In de bijlagen 

is een volledige categorie-indeling te vinden. 

 

Weer en bijzonderheden 

Datum Temperatuur Bewolking Neerslag  

Maandag 13 februari 2017 2,4 °C Onbewolkt 0,0 mm 0,0 uur 

Dinsdag 14 februari 2017 4,3 °C Onbewolkt 0,0 mm 0,0 uur 

Donderdag 16 februari 2017 6,7 °C Bewolkt 0,0 mm 0,0 uur 

Zaterdag 18 februari 2017 5,5 °C Zwaar bewolkt 0,0 mm 0,0 uur  

(KNMI-weerstation Rotterdam).  

 

Tijdens het onderzoek hebben op twee locaties markten gestaan. Op de Markt (sectie 14A, 14B, 14C, 

14D, 14E, 15A, 15B, 15C en 15D) is het markt op donderdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. Er is ook 

een markt geweest op de Burgwal (sectie 18, 19A en 19B) op zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. 

Ten slotte is er tijdens het onderzoek een markt geweest op de Brabantse Turfmarkt (sectie 22, 66, 67, 

70, 71, 73 en 74). 
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Binnenstad, Delft - Capaciteit
Februari 2017
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Bijzonderheden
Opmerkingen 1A Choorstraat 8 93

1B Choorstraat 2 30
In de tabel is het aantal voorzieningen 2A Hippolytusbuurt 21 42
weergegeven. Per voorziening is de 2B Hippolytusbuurt 5 10
volgende capaciteit aangehouden: 3 Halsteeg 0
- Fietsklem: 1 fiets 4A Papenstraat 2 17
- Fietsstandaard: 2 fietsen 4B Papenstraat 0
- Fietsenrek: meer dan 2 fietsen, per 5 De Vlouw 0
situatie bepaald 6A Vrouw Jutteland 3 6
- Fietsvak: een vak met blauwe lijnen, 6B Vrouw Jutteland 12 24
per situatie bepaald 6C Vrouw Jutteland 4 8
- Fietsenstalling: per situatie bepaald 7A Voldersgracht 3 6

7B Voldersgracht 3 6
De 'Totale capaciteit' is het aantal 7C Voldersgracht 1 2
fietsen dat in totaal geparkeerd kan 8 Nieuwstraat 0
worden in een bepaalde sectie. 9A Oude Delft 0
In een sectie kunnen verschillende 9B Oude Delft 26 1 58
voorzieningen aanwezig zijn. 9C Oude Delft 0

10 Boterbrug 38 76
11 Peperstraat 0
12A Markt 0
12B Markt 0
12C Markt 0
13A Wijnhaven 0
13B Wijnhaven 0
13C Wijnhaven 0
13D Wijnhaven 18 36
13E Wijnhaven 0
13F Wijnhaven 6 12 Fietsenwinkel stalt ook fietsen in openbare voorzieningen
14A Markt 24 48 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
14B Markt 0 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
14C Markt 3 60 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
14D Markt 0 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
14E Markt 0 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
15A Markt 23 46 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
15B Markt 0 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
15C Markt 0 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
15D Markt 0 Markt op donderdagen van 09:00 uur  tot 17:00 uur
16A Vrouwenrecht 3 6
16B Vrouwenrecht 8 16

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Capaciteit
Februari 2017
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Bijzonderheden

Fiets parkeeronderzoek

Opmerkingen 40 Oude Delft 2 4
41 Nieuwstraat 0

In de tabel is het aantal voorzieningen 42 Peperstraat 0
weergegeven. Per voorziening is de 43 Binnenwatersloot 23 46
volgende capaciteit aangehouden: 44 Binnenwatersloot 0
- Fietsklem: 1 fiets 45 Binnenwatersloot 16 1 38
- Fietsstandaard: 2 fietsen 46 Oude Delft 11 22
- Fietsenrek: meer dan 2 fietsen, per 47 Oude Delft 22 44
situatie bepaald 48 Nickersteeg 0
- Fietsvak: een vak met blauwe lijnen, 49 Oude Delft 3 6 Werkzaamheden tijdens onderzoek
per situatie bepaald 50 Oude Delft 0 Werkzaamheden tijdens onderzoek
- Fietsenstalling: per situatie bepaald 51 Oude Delft 9 18 Werkzaamheden tijdens onderzoek

52 Breestraat 0
De 'Totale capaciteit' is het aantal 53 Nickersteeg 0
fietsen dat in totaal geparkeerd kan 54 Korte Geer 3 6
worden in een bepaalde sectie. 55 Lange Geer 0
In een sectie kunnen verschillende 56 Lange Geer 0
voorzieningen aanwezig zijn. 57 Clarenstraat 0

58 Breestraat 0
59 Gasthuissteeg 0
60 Koornmarkt 3 6
61 Koornmarkt 7 14
62 Huyterstraat 0
63 Koornmarkt 0
64 Koornmarkt 2 4
65 Molstraat 0
66 Brabantse Turfmarkt 0 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
67 Brabantse Turfmarkt 15 30 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
68 Gasthuislaan 13 26
69 Gasthuislaan 9 18
70 Brabantse Turfmarkt 4 8 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
71 Brabantse Turfmarkt 0 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
72 Pieterstraat 8 16
73 Brabantse Turfmarkt 5 10 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
74 Brabantse Turfmarkt 14 28 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
75 Nieuwe Langendijk 28 56
76 Pontenbrug 0
77 Huyterstraat 0
78 Heilige Geestkerkhof 0
79 Choorstraat 0
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Binnenstad, Delft - Capaciteit
Februari 2017
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Bijzonderheden

Fiets parkeeronderzoek

Opmerkingen 17A Oude Langendijk 26 52
17B Oude Langendijk 1 152

In de tabel is het aantal voorzieningen 17C Oude Langendijk 0
weergegeven. Per voorziening is de 17D Oude Langendijk 4 48
volgende capaciteit aangehouden: 17E Oude Langendijk 0
- Fietsklem: 1 fiets 18 Burgwal 0 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
- Fietsstandaard: 2 fietsen 19A Burgwal 44 5 173 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
- Fietsenrek: meer dan 2 fietsen, per 19B Burgwal 0 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
situatie bepaald 20A Kromstraat 0
- Fietsvak: een vak met blauwe lijnen, 20B Jacob Gerritstraat 0
per situatie bepaald 21A Maria Gouweloospoort 2 16
- Fietsenstalling: per situatie bepaald 21B Jozefstraat V/h Molenpoort 0

22 Brabantse Turfmarkt 1 15 Markt op zaterdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
De 'Totale capaciteit' is het aantal 23A Beestenmarkt 0
fietsen dat in totaal geparkeerd kan 23B Beestenmarkt 1 7
worden in een bepaalde sectie. 24A Molslaan 19 38
In een sectie kunnen verschillende 24B Molslaan 4 8
voorzieningen aanwezig zijn. 24C Molslaan 15 30

24D Molslaan 12 24
25A Paradijspoort 25 50
25B Paradijspoort 25 50
26 Kruisstraat 0
27 Pynepoort 23 46
28 Achtersack 1 20
29A Gasthuislaan 2 40
29B Gasthuislaan 13 26
30 Vestpoort 0
31 Bastiaanpoort 26 52
32A Zuiderstraat 24 48
32B Bastiaanplein 14 7 2 146
33A Zuidpoort 76 152
33B Zuidpoort 0
34 Zuidwal 3 6
35 Asvest 34 68
36 Vesteplein 29 58
37A Vesteplein 0
37B Vesteplein 34 68
37C Vesteplein (fietsenstalling) 1 250 Tijdens meetmoment in de nacht van zondag op maandag gesloten
38 Heilige Geestkerkhof 3 21
39 Oude Delft 0
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Binnenstad, Delft - Bezetting alle meetmomenten
Februari 2017 Algemeen Categorie

Bezetting
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Maandag 00:00-04:00 uur 13-2 2758 745 1002 69 1816 66% 942 1762 3 51 Maandag 00-04u 66%
Dinsdag 14:00 - 16:00 uur 14-2 2758 1219 1895 147 3261 118% -503 3108 7 146 Dinsdag 14-16u 118%
Donderdag 14:00 - 16:00 uur 16-2 2758 1248 1793 89 3130 113% -372 2930 13 187 Donderdag 14-16u 113%
Zaterdag 14:00 - 16:00 uur 18-2 2758 1509 3027 265 4801 174% -2043 4597 16 188 Zaterdag 14-16u 174%

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Capaciteit
Februari 2017
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Bijzonderheden

Fiets parkeeronderzoek

Opmerkingen 80 Breestraat 0
81 Molstraat 0

In de tabel is het aantal voorzieningen 82 Pieterstraat 0
weergegeven. Per voorziening is de 83 Vestbrug 0
volgende capaciteit aangehouden: 84 Pynebrug 0
- Fietsklem: 1 fiets 85 Paradijsbrug 0
- Fietsstandaard: 2 fietsen 86 Vondelingenbrug 0
- Fietsenrek: meer dan 2 fietsen, per 87 Cellebroerstraat 5 10
situatie bepaald 88 Oude Kerkstraat 27 54
- Fietsvak: een vak met blauwe lijnen, 89 Oude Kerkstraat 14 28
per situatie bepaald 90 Oude Delft 0
- Fietsenstalling: per situatie bepaald * De capaciteit van een fietsklem is 1 fiets.

* De capaciteit van een fietsstandaard is 2 fietsen
De 'Totale capaciteit' is het aantal * De capaciteit van een fietsenrek is meer dan 2 fietsen
fietsen dat in totaal geparkeerd kan * De capaciteit van  een fietsvak is per vak en per situatie bepaald
worden in een bepaalde sectie. * De capaciteit van een fietsenstalling is per stalling en per situatie bepaald
In een sectie kunnen verschillende
voorzieningen aanwezig zijn.
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie
Februari 2017 Algemeen -

Bezetting Vrije plaatsen
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1A Choorstraat 93 66 51 116 142 27 42 -23 -49
1B Choorstraat 30 6 22 22 44 24 8 8 -14
2A Hippolytusbuurt 42 19 31 36 70 23 11 6 -28
2B Hippolytusbuurt 10 29 43 44 60 -19 -33 -34 -50
3 Halsteeg 0 11 12 17 14 -11 -12 -17 -14
4A Papenstraat 17 15 23 25 30 2 -6 -8 -13
4B Papenstraat 0 4 12 11 12 -4 -12 -11 -12
5 De Vlouw 0 24 28 42 36 -24 -28 -42 -36
6A Vrouw Jutteland 6 23 20 31 31 -17 -14 -25 -25
6B Vrouw Jutteland 24 16 27 28 42 8 -3 -4 -18
6C Vrouw Jutteland 8 12 10 9 19 -4 -2 -1 -11
7A Voldersgracht 6 30 44 43 47 -24 -38 -37 -41
7B Voldersgracht 6 9 16 26 36 -3 -10 -20 -30
7C Voldersgracht 2 14 16 23 28 -12 -14 -21 -26
8 Nieuwstraat 0 31 23 28 39 -31 -23 -28 -39
9A Oude Delft 0 5 1 -5 -1 0 0
9B Oude Delft 58 50 72 77 106 8 -14 -19 -48
9C Oude Delft 0 25 29 33 34 -25 -29 -33 -34
10 Boterbrug 76 28 48 53 77 48 28 23 -1
11 Peperstraat 0 10 27 27 23 -10 -27 -27 -23
12A Markt 0 5 2 6 0 -5 -2 -6
12B Markt 0 1 4 4 8 -1 -4 -4 -8
12C Markt 0 2 6 10 10 -2 -6 -10 -10
13A Wijnhaven 0 3 7 10 13 -3 -7 -10 -13
13B Wijnhaven 0 14 11 12 26 -14 -11 -12 -26
13C Wijnhaven 0 3 2 2 6 -3 -2 -2 -6
13D Wijnhaven 36 29 42 39 61 7 -6 -3 -25
13E Wijnhaven 0 9 18 22 17 -9 -18 -22 -17
13F Wijnhaven 12 9 25 26 31 3 -13 -14 -19
14A Markt 48 44 60 63 71 4 -12 -15 -23
14B Markt 0 3 3 17 15 -3 -3 -17 -15
14C Markt 60 25 25 36 47 35 35 24 13
14D Markt 0 8 8 11 7 -8 -8 -11 -7
14E Markt 0 3 9 17 22 -3 -9 -17 -22
15A Markt 46 52 98 133 201 -6 -52 -87 -155
15B Markt 0 12 39 22 57 -12 -39 -22 -57
15C Markt 0 15 3 9 10 -15 -3 -9 -10
15D Markt 0 2 11 19 16 -2 -11 -19 -16
16A Vrouwenrecht 6 14 6 6 10 -8 0 0 -4
16B Vrouwenrecht 16 11 10 8 11 5 6 8 5

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Bezetting per categorie
Februari 2017 Algemeen

Bezetting
In voorziening Buiten voorziening
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Maandag 00:00-04:00 uur 13-2 2758 742 1 2 951 2 49 69 1816
Dinsdag 14:00 - 16:00 uur 14-2 2758 1183 2 34 1778 5 112 147 3261
Donderdag 14:00 - 16:00 uur 16-2 2758 1217 3 28 1624 10 159 89 3130
Zaterdag 14:00 - 16:00 uur 18-2 2758 1487 22 2845 16 166 265 4801
* Fout in voorziening is alleen geregistreerd voor de categorie 'Fiets'

13-2
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Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie
Februari 2017 Algemeen -

Bezetting Vrije plaatsen

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

40 Oude Delft 4 12 17 17 18 -8 -13 -13 -14
41 Nieuwstraat 0 4 4 4 9 -4 -4 -4 -9
42 Peperstraat 0 9 9 14 17 -9 -9 -14 -17
43 Binnenwatersloot 46 39 57 48 58 7 -11 -2 -12
44 Binnenwatersloot 0 4 5 7 6 -4 -5 -7 -6
45 Binnenwatersloot 38 42 48 47 51 -4 -10 -9 -13
46 Oude Delft 22 17 19 18 26 5 3 4 -4
47 Oude Delft 44 38 62 36 79 6 -18 8 -35
48 Nickersteeg 0 9 17 13 33 -9 -17 -13 -33
49 Oude Delft 6 9 30 24 11 -3 -24 -18 -5
50 Oude Delft 0 0 0 0 0
51 Oude Delft 18 38 32 40 44 -20 -14 -22 -26
52 Breestraat 0 4 5 2 3 -4 -5 -2 -3
53 Nickersteeg 0 0 0 0 0
54 Korte Geer 6 7 10 7 14 -1 -4 -1 -8
55 Lange Geer 0 2 5 6 15 -2 -5 -6 -15
56 Lange Geer 0 7 4 9 6 -7 -4 -9 -6
57 Clarenstraat 0 26 27 27 40 -26 -27 -27 -40
58 Breestraat 0 5 74 34 70 -5 -74 -34 -70
59 Gasthuissteeg 0 3 5 4 7 -3 -5 -4 -7
60 Koornmarkt 6 8 8 6 9 -2 -2 0 -3
61 Koornmarkt 14 26 48 32 37 -12 -34 -18 -23
62 Huyterstraat 0 9 8 9 15 -9 -8 -9 -15
63 Koornmarkt 0 16 44 23 23 -16 -44 -23 -23
64 Koornmarkt 4 51 48 42 58 -47 -44 -38 -54
65 Molstraat 0 41 25 28 67 -41 -25 -28 -67
66 Brabantse Turfmarkt 0 5 12 15 0 -5 -12 -15
67 Brabantse Turfmarkt 30 20 24 19 35 10 6 11 -5
68 Gasthuislaan 26 3 3 5 10 23 23 21 16
69 Gasthuislaan 18 7 8 3 14 11 10 15 4
70 Brabantse Turfmarkt 8 10 10 18 27 -2 -2 -10 -19
71 Brabantse Turfmarkt 0 2 4 3 2 -2 -4 -3 -2
72 Pieterstraat 16 9 10 16 16 7 6
73 Brabantse Turfmarkt 10 7 6 19 12 3 4 -9 -2
74 Brabantse Turfmarkt 28 26 41 27 56 2 -13 1 -28
75 Nieuwe Langendijk 56 71 102 84 115 -15 -46 -28 -59
76 Pontenbrug 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2
77 Huyterstraat 0 1 0 0 0 -1
78 Heilige Geestkerkhof 0 0 0 0 0
79 Choorstraat 0 2 1 4 -2 -1 0 -4
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie
Februari 2017 Algemeen -

Bezetting Vrije plaatsen

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

17A Oude Langendijk 52 41 24 35 56 11 28 17 -4
17B Oude Langendijk 152 7 15 50 67 145 137 102 85
17C Oude Langendijk 0 6 10 8 17 -6 -10 -8 -17
17D Oude Langendijk 48 23 40 58 96 25 8 -10 -48
17E Oude Langendijk 0 2 5 24 22 -2 -5 -24 -22
18 Burgwal 0 23 35 35 100 -23 -35 -35 -100
19A Burgwal 173 52 87 100 136 121 86 73 37
19B Burgwal 0 21 28 36 84 -21 -28 -36 -84
20A Kromstraat 0 48 60 54 88 -48 -60 -54 -88
20B Jacob Gerritstraat 0 144 18 14 0 -144 -18 -14
21A Maria Gouweloospoort 16 12 5 6 12 4 11 10 4
21B Jozefstraat V/h Molenpoort 0 8 5 8 33 -8 -5 -8 -33
22 Brabantse Turfmarkt 15 38 82 22 59 -23 -67 -7 -44
23A Beestenmarkt 0 1 1 1 4 -1 -1 -1 -4
23B Beestenmarkt 7 27 29 40 53 -20 -22 -33 -46
24A Molslaan 38 6 17 21 55 32 21 17 -17
24B Molslaan 8 3 7 6 9 5 1 2 -1
24C Molslaan 30 11 24 19 46 19 6 11 -16
24D Molslaan 24 28 24 22 46 -4 0 2 -22
25A Paradijspoort 50 4 62 26 33 46 -12 24 17
25B Paradijspoort 50 2 40 26 34 48 10 24 16
26 Kruisstraat 0 6 3 3 0 -6 -3 -3
27 Pynepoort 46 1 32 26 33 45 14 20 13
28 Achtersack 20 1 9 21 19 20 11 -1
29A Gasthuislaan 40 2 1 9 40 38 39 31
29B Gasthuislaan 26 14 12 6 26 12 14 20
30 Vestpoort 0 8 9 1 0 -8 -9 -1
31 Bastiaanpoort 52 13 5 39 52 39 47 13
32A Zuiderstraat 48 15 14 26 48 33 34 22
32B Bastiaanplein 146 29 173 141 186 117 -27 5 -40
33A Zuidpoort 152 23 70 62 79 129 82 90 73
33B Zuidpoort 0 10 4 13 0 -10 -4 -13
34 Zuidwal 6 5 11 9 10 1 -5 -3 -4
35 Asvest 68 5 10 5 29 63 58 63 39
36 Vesteplein 58 7 30 29 76 51 28 29 -18
37A Vesteplein 0 3 36 42 117 -3 -36 -42 -117
37B Vesteplein 68 18 92 84 59 50 -24 -16 9
37C Vesteplein (fietsenstalling) 250 81 66 152 250 169 184 98
38 Heilige Geestkerkhof 21 6 24 22 59 15 -3 -1 -38
39 Oude Delft 0 12 13 7 0 -12 -13 -7
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Maandag 13 februari 00:00 - 04:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting
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1A Choorstraat 93 44 20 2 66 27 64 1 1
1B Choorstraat 30 5 1 6 24 6
2A Hippolytusbuurt 42 12 4 3 19 23 19
2B Hippolytusbuurt 10 6 22 1 29 -19 29
3 Halsteeg 0 11 11 -11 11
4A Papenstraat 17 2 10 3 15 2 15
4B Papenstraat 0 4 4 -4 4
5 De Vlouw 0 24 24 -24 24
6A Vrouw Jutteland 6 1 22 23 -17 23
6B Vrouw Jutteland 24 10 4 2 16 8 16
6C Vrouw Jutteland 8 4 7 1 12 -4 12
7A Voldersgracht 6 4 26 30 -24 30
7B Voldersgracht 6 4 5 9 -3 9
7C Voldersgracht 2 1 13 14 -12 14
8 Nieuwstraat 0 31 31 -31 29 2
9A Oude Delft 0 5 5 -5 5
9B Oude Delft 58 29 17 4 50 8 49 1
9C Oude Delft 0 25 25 -25 25
10 Boterbrug 76 23 5 28 48 28
11 Peperstraat 0 10 10 -10 8 2
12A Markt 0 0
12B Markt 0 1 1 -1 1
12C Markt 0 2 2 -2 2
13A Wijnhaven 0 3 3 -3 3
13B Wijnhaven 0 14 14 -14 14
13C Wijnhaven 0 3 3 -3 3
13D Wijnhaven 36 24 4 1 29 7 28 1
13E Wijnhaven 0 9 9 -9 9
13F Wijnhaven 12 3 6 9 3 8 1
14A Markt 48 36 5 3 44 4 44
14B Markt 0 3 3 -3 2 1
14C Markt 60 22 3 25 35 23 2
14D Markt 0 8 8 -8 8
14E Markt 0 3 3 -3 2 1
15A Markt 46 33 19 52 -6 45 7
15B Markt 0 12 12 -12 12
15C Markt 0 15 15 -15 13 2
15D Markt 0 2 2 -2 2
16A Vrouwenrecht 6 4 10 14 -8 14
16B Vrouwenrecht 16 8 2 1 11 5 11

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie
Februari 2017 Algemeen -

Bezetting Vrije plaatsen

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

80 Breestraat 0 16 21 15 22 -16 -21 -15 -22
81 Molstraat 0 9 16 8 35 -9 -16 -8 -35
82 Pieterstraat 0 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
83 Vestbrug 0 1 14 0 0 -1 -14
84 Pynebrug 0 1 0 -1 0 0
85 Paradijsbrug 0 3 0 -3 0 0
86 Vondelingenbrug 0 1 0 0 0 -1
87 Cellebroerstraat 10 27 26 26 36 -17 -16 -16 -26
88 Oude Kerkstraat 54 14 7 26 95 40 47 28 -41
89 Oude Kerkstraat 28 27 36 23 41 1 -8 5 -13
90 Oude Delft 0 3 3 13 0 -3 -3 -13
Totaal 2758 1816 3261 3130 4801 942 -503 -372 -2043
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Maandag 13 februari 00:00 - 04:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

40 Oude Delft 4 2 10 12 -8 12
41 Nieuwstraat 0 4 4 -4 4
42 Peperstraat 0 9 9 -9 9
43 Binnenwatersloot 46 23 12 4 39 7 35 4
44 Binnenwatersloot 0 4 4 -4 3 1
45 Binnenwatersloot 38 31 11 42 -4 42
46 Oude Delft 22 12 4 1 17 5 17
47 Oude Delft 44 24 13 1 38 6 38
48 Nickersteeg 0 9 9 -9 9
49 Oude Delft 6 3 6 9 -3 9
50 Oude Delft 0 0
51 Oude Delft 18 15 21 2 38 -20 38
52 Breestraat 0 4 4 -4 4
53 Nickersteeg 0 0
54 Korte Geer 6 4 2 1 7 -1 7
55 Lange Geer 0 2 2 -2 2
56 Lange Geer 0 7 7 -7 7
57 Clarenstraat 0 26 26 -26 26
58 Breestraat 0 5 5 -5 5
59 Gasthuissteeg 0 3 3 -3 3
60 Koornmarkt 6 6 2 8 -2 8
61 Koornmarkt 14 14 11 1 26 -12 26
62 Huyterstraat 0 9 9 -9 9
63 Koornmarkt 0 16 16 -16 16
64 Koornmarkt 4 4 47 51 -47 51
65 Molstraat 0 41 41 -41 41
66 Brabantse Turfmarkt 0 0
67 Brabantse Turfmarkt 30 14 6 20 10 20
68 Gasthuislaan 26 3 3 23 2 1
69 Gasthuislaan 18 4 3 7 11 7
70 Brabantse Turfmarkt 8 5 5 10 -2 10
71 Brabantse Turfmarkt 0 2 2 -2 2
72 Pieterstraat 16 0 16
73 Brabantse Turfmarkt 10 5 2 7 3 7
74 Brabantse Turfmarkt 28 15 9 2 26 2 26
75 Nieuwe Langendijk 56 27 37 7 71 -15 60 11
76 Pontenbrug 0 1 1 -1 1
77 Huyterstraat 0 0
78 Heilige Geestkerkhof 0 0
79 Choorstraat 0 2 2 -2 2
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Maandag 13 februari 00:00 - 04:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

17A Oude Langendijk 52 39 1 1 41 11 41
17B Oude Langendijk 152 4 3 7 145 7
17C Oude Langendijk 0 6 6 -6 2 4
17D Oude Langendijk 48 15 7 1 23 25 23
17E Oude Langendijk 0 2 2 -2 1 1
18 Burgwal 0 23 23 -23 19 4
19A Burgwal 173 42 3 7 52 121 52
19B Burgwal 0 21 21 -21 20 1
20A Kromstraat 0 48 48 -48 48
20B Jacob Gerritstraat 0 0
21A Maria Gouweloospoort 16 6 6 12 4 12
21B Jozefstraat V/h Molenpoort 0 8 8 -8 8
22 Brabantse Turfmarkt 15 38 38 -23 36 1 1
23A Beestenmarkt 0 1 1 -1 1
23B Beestenmarkt 7 2 24 1 27 -20 27
24A Molslaan 38 5 1 6 32 6
24B Molslaan 8 2 1 3 5 3
24C Molslaan 30 7 4 11 19 11
24D Molslaan 24 15 10 3 28 -4 28
25A Paradijspoort 50 4 4 46 4
25B Paradijspoort 50 1 1 2 48 2
26 Kruisstraat 0 0
27 Pynepoort 46 1 1 45 1
28 Achtersack 20 1 1 19 1
29A Gasthuislaan 40 0 40
29B Gasthuislaan 26 0 26
30 Vestpoort 0 0
31 Bastiaanpoort 52 0 52
32A Zuiderstraat 48 0 48
32B Bastiaanplein 146 24 4 1 29 117 29
33A Zuidpoort 152 23 23 129 23
33B Zuidpoort 0 0
34 Zuidwal 6 1 4 5 1 5
35 Asvest 68 4 1 5 63 5
36 Vesteplein 58 5 2 7 51 7
37A Vesteplein 0 3 3 -3 3
37B Vesteplein 68 17 1 18 50 18
37C Vesteplein (fietsenstalling) 250 0 250
38 Heilige Geestkerkhof 21 4 2 6 15 6
39 Oude Delft 0 0
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Dinsdag 14 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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1A Choorstraat 93 9 38 4 51 42 44 1 6
1B Choorstraat 30 12 10 22 8 21 1
2A Hippolytusbuurt 42 19 11 1 31 11 30 1
2B Hippolytusbuurt 10 7 35 1 43 -33 43
3 Halsteeg 0 12 12 -12 12
4A Papenstraat 17 5 14 4 23 -6 23
4B Papenstraat 0 12 12 -12 11 1
5 De Vlouw 0 28 28 -28 28
6A Vrouw Jutteland 6 1 19 20 -14 17 3
6B Vrouw Jutteland 24 17 7 3 27 -3 26 1
6C Vrouw Jutteland 8 3 6 1 10 -2 10
7A Voldersgracht 6 4 39 1 44 -38 44
7B Voldersgracht 6 2 14 16 -10 15 1
7C Voldersgracht 2 1 15 16 -14 16
8 Nieuwstraat 0 23 23 -23 21 2
9A Oude Delft 0 1 1 -1 1
9B Oude Delft 58 42 25 5 72 -14 69 3
9C Oude Delft 0 29 29 -29 27 2
10 Boterbrug 76 36 9 3 48 28 45 3
11 Peperstraat 0 27 27 -27 21 6
12A Markt 0 5 5 -5 5
12B Markt 0 4 4 -4 3 1
12C Markt 0 6 6 -6 6
13A Wijnhaven 0 7 7 -7 7
13B Wijnhaven 0 11 11 -11 10 1
13C Wijnhaven 0 2 2 -2 2
13D Wijnhaven 36 26 14 2 42 -6 37 5
13E Wijnhaven 0 18 18 -18 18
13F Wijnhaven 12 9 16 25 -13 25
14A Markt 48 43 14 3 60 -12 60
14B Markt 0 3 3 -3 2 1
14C Markt 60 20 5 25 35 23 2
14D Markt 0 8 8 -8 8
14E Markt 0 9 9 -9 9
15A Markt 46 43 51 4 98 -52 92 6
15B Markt 0 39 39 -39 35 4
15C Markt 0 3 3 -3 3
15D Markt 0 11 11 -11 10 1
16A Vrouwenrecht 6 1 5 6 0 6
16B Vrouwenrecht 16 9 1 10 6 10

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Maandag 13 februari 00:00 - 04:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

80 Breestraat 0 16 16 -16 16
81 Molstraat 0 9 9 -9 8 1
82 Pieterstraat 0 1 1 -1 1
83 Vestbrug 0 0
84 Pynebrug 0 0
85 Paradijsbrug 0 0
86 Vondelingenbrug 0 0
87 Cellebroerstraat 10 9 18 27 -17 27
88 Oude Kerkstraat 54 11 3 14 40 14
89 Oude Kerkstraat 28 17 7 3 27 1 26 1
90 Oude Delft 0 0
Totaal 2758 745 1002 69 1816 942 1762 3 51
* De bromfietsen/scooters in sectie 75 zijn van Sushipoint
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Dinsdag 14 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

40 Oude Delft 4 2 15 17 -13 16 1
41 Nieuwstraat 0 4 4 -4 4
42 Peperstraat 0 9 9 -9 9
43 Binnenwatersloot 46 32 22 3 57 -11 54 3
44 Binnenwatersloot 0 5 5 -5 4 1
45 Binnenwatersloot 38 29 18 1 48 -10 48
46 Oude Delft 22 15 4 19 3 19
47 Oude Delft 44 39 17 6 62 -18 62
48 Nickersteeg 0 17 17 -17 16 1
49 Oude Delft 6 6 24 30 -24 30
50 Oude Delft 0 0
51 Oude Delft 18 18 14 32 -14 32
52 Breestraat 0 5 5 -5 5
53 Nickersteeg 0 0
54 Korte Geer 6 6 3 1 10 -4 10
55 Lange Geer 0 5 5 -5 5
56 Lange Geer 0 4 4 -4 4
57 Clarenstraat 0 27 27 -27 27
58 Breestraat 0 74 74 -74 72 2
59 Gasthuissteeg 0 5 5 -5 3 2
60 Koornmarkt 6 6 1 1 8 -2 8
61 Koornmarkt 14 14 28 6 48 -34 46 1 1
62 Huyterstraat 0 8 8 -8 8
63 Koornmarkt 0 44 44 -44 44
64 Koornmarkt 4 4 44 48 -44 48
65 Molstraat 0 25 25 -25 25
66 Brabantse Turfmarkt 0 5 5 -5 5
67 Brabantse Turfmarkt 30 18 5 1 24 6 24
68 Gasthuislaan 26 2 1 3 23 2 1
69 Gasthuislaan 18 7 1 8 10 8
70 Brabantse Turfmarkt 8 6 2 2 10 -2 9 1
71 Brabantse Turfmarkt 0 4 4 -4 4
72 Pieterstraat 16 0 16
73 Brabantse Turfmarkt 10 6 6 4 6
74 Brabantse Turfmarkt 28 24 11 6 41 -13 41
75 Nieuwe Langendijk 56 51 44 7 102 -46 99 3
76 Pontenbrug 0 2 2 -2 2
77 Huyterstraat 0 0
78 Heilige Geestkerkhof 0 0
79 Choorstraat 0 1 1 -1 1
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Dinsdag 14 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

17A Oude Langendijk 52 22 2 24 28 24
17B Oude Langendijk 152 11 4 15 137 14 1
17C Oude Langendijk 0 10 10 -10 7 3
17D Oude Langendijk 48 19 16 5 40 8 39 1
17E Oude Langendijk 0 5 5 -5 4 1
18 Burgwal 0 35 35 -35 30 5
19A Burgwal 173 62 12 13 87 86 86 1
19B Burgwal 0 28 28 -28 26 2
20A Kromstraat 0 60 60 -60 59 1
20B Jacob Gerritstraat 0 144 144 -144 144
21A Maria Gouweloospoort 16 1 4 5 11 5
21B Jozefstraat V/h Molenpoort 0 5 5 -5 5
22 Brabantse Turfmarkt 15 7 75 82 -67 77 5
23A Beestenmarkt 0 1 1 -1 1
23B Beestenmarkt 7 1 28 29 -22 27 1 1
24A Molslaan 38 11 6 17 21 16 1
24B Molslaan 8 5 2 7 1 7
24C Molslaan 30 17 4 3 24 6 24
24D Molslaan 24 15 7 2 24 0 21 3
25A Paradijspoort 50 27 31 4 62 -12 59 3
25B Paradijspoort 50 24 14 2 40 10 38 2
26 Kruisstraat 0 6 6 -6 3 3
27 Pynepoort 46 27 5 32 14 31 1
28 Achtersack 20 0 20
29A Gasthuislaan 40 2 2 38 2
29B Gasthuislaan 26 12 2 14 12 14
30 Vestpoort 0 8 8 -8 7 1
31 Bastiaanpoort 52 9 4 13 39 13
32A Zuiderstraat 48 12 3 15 33 10 5
32B Bastiaanplein 146 103 64 6 173 -27 166 7
33A Zuidpoort 152 52 4 14 70 82 67 3
33B Zuidpoort 0 10 10 -10 9 1
34 Zuidwal 6 3 8 11 -5 10 1
35 Asvest 68 7 3 10 58 10
36 Vesteplein 58 27 3 30 28 29 1
37A Vesteplein 0 36 36 -36 33 3
37B Vesteplein 68 56 34 2 92 -24 84 8
37C Vesteplein (fietsenstalling) 250 52 6 23 81 169 77 1 3
38 Heilige Geestkerkhof 21 9 13 2 24 -3 24
39 Oude Delft 0 12 12 -12 11 1
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Donderdag 16 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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1A Choorstraat 93 51 62 3 116 -23 108 1 7
1B Choorstraat 30 13 9 22 8 22
2A Hippolytusbuurt 42 25 11 36 6 34 2
2B Hippolytusbuurt 10 9 35 44 -34 43 1
3 Halsteeg 0 17 17 -17 17
4A Papenstraat 17 4 19 2 25 -8 25
4B Papenstraat 0 11 11 -11 10 1
5 De Vlouw 0 42 42 -42 41 1
6A Vrouw Jutteland 6 31 31 -25 30 1
6B Vrouw Jutteland 24 16 12 28 -4 27 1
6C Vrouw Jutteland 8 6 2 1 9 -1 9
7A Voldersgracht 6 3 40 43 -37 43
7B Voldersgracht 6 5 21 26 -20 23 1 2
7C Voldersgracht 2 1 22 23 -21 23
8 Nieuwstraat 0 28 28 -28 25 3
9A Oude Delft 0 0
9B Oude Delft 58 46 27 4 77 -19 75 2
9C Oude Delft 0 33 33 -33 31 2
10 Boterbrug 76 40 9 4 53 23 49 4
11 Peperstraat 0 27 27 -27 19 8
12A Markt 0 2 2 -2 1 1
12B Markt 0 4 4 -4 4
12C Markt 0 10 10 -10 10
13A Wijnhaven 0 10 10 -10 10
13B Wijnhaven 0 12 12 -12 12
13C Wijnhaven 0 2 2 -2 2
13D Wijnhaven 36 23 16 39 -3 32 7
13E Wijnhaven 0 22 22 -22 22
13F Wijnhaven 12 8 18 26 -14 24 1 1
14A Markt 48 38 15 10 63 -15 60 3
14B Markt 0 17 17 -17 14 1 2
14C Markt 60 22 12 2 36 24 32 4
14D Markt 0 11 11 -11 11
14E Markt 0 17 17 -17 17
15A Markt 46 34 96 3 133 -87 125 8
15B Markt 0 22 22 -22 22
15C Markt 0 9 9 -9 9
15D Markt 0 19 19 -19 18 1
16A Vrouwenrecht 6 1 5 6 0 6
16B Vrouwenrecht 16 7 1 8 8 8

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Dinsdag 14 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

80 Breestraat 0 21 21 -21 19 2
81 Molstraat 0 16 16 -16 15 1
82 Pieterstraat 0 1 1 -1 1
83 Vestbrug 0 0
84 Pynebrug 0 1 1 -1 1
85 Paradijsbrug 0 3 3 -3 3
86 Vondelingenbrug 0 0
87 Cellebroerstraat 10 9 15 2 26 -16 23 3
88 Oude Kerkstraat 54 7 7 47 7
89 Oude Kerkstraat 28 16 20 36 -8 30 6
90 Oude Delft 0 3 3 -3 1 2
Totaal 2758 1219 1895 147 3261 -503 3108 7 146
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Donderdag 16 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

40 Oude Delft 4 17 17 -13 16 1
41 Nieuwstraat 0 4 4 -4 4
42 Peperstraat 0 14 14 -14 14
43 Binnenwatersloot 46 31 16 1 48 -2 47 1
44 Binnenwatersloot 0 7 7 -7 6 1
45 Binnenwatersloot 38 27 20 47 -9 45 2
46 Oude Delft 22 13 5 18 4 17 1
47 Oude Delft 44 25 11 36 8 36
48 Nickersteeg 0 13 13 -13 12 1
49 Oude Delft 6 5 19 24 -18 23 1
50 Oude Delft 0 0
51 Oude Delft 18 16 24 40 -22 40
52 Breestraat 0 2 2 -2 2
53 Nickersteeg 0 0
54 Korte Geer 6 6 1 7 -1 7
55 Lange Geer 0 6 6 -6 6
56 Lange Geer 0 9 9 -9 9
57 Clarenstraat 0 27 27 -27 25 2
58 Breestraat 0 34 34 -34 26 8
59 Gasthuissteeg 0 4 4 -4 4
60 Koornmarkt 6 6 6 0 6
61 Koornmarkt 14 9 21 2 32 -18 31 1
62 Huyterstraat 0 9 9 -9 9
63 Koornmarkt 0 23 23 -23 23
64 Koornmarkt 4 3 39 42 -38 42
65 Molstraat 0 28 28 -28 27 1
66 Brabantse Turfmarkt 0 12 12 -12 12
67 Brabantse Turfmarkt 30 14 5 19 11 19
68 Gasthuislaan 26 5 5 21 4 1
69 Gasthuislaan 18 2 1 3 15 3
70 Brabantse Turfmarkt 8 4 14 18 -10 17 1
71 Brabantse Turfmarkt 0 3 3 -3 3
72 Pieterstraat 16 8 1 9 7 8 1
73 Brabantse Turfmarkt 10 7 12 19 -9 18 1
74 Brabantse Turfmarkt 28 20 7 27 1 27
75 Nieuwe Langendijk 56 46 33 5 84 -28 77 1 6
76 Pontenbrug 0 1 1 -1 1
77 Huyterstraat 0 0
78 Heilige Geestkerkhof 0 0
79 Choorstraat 0 0
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Donderdag 16 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

17A Oude Langendijk 52 33 2 35 17 35
17B Oude Langendijk 152 43 5 2 50 102 48 2
17C Oude Langendijk 0 8 8 -8 5 3
17D Oude Langendijk 48 32 26 58 -10 50 8
17E Oude Langendijk 0 24 24 -24 19 5
18 Burgwal 0 35 35 -35 23 12
19A Burgwal 173 71 26 3 100 73 98 2
19B Burgwal 0 36 36 -36 36
20A Kromstraat 0 54 54 -54 52 2
20B Jacob Gerritstraat 0 18 18 -18 16 2
21A Maria Gouweloospoort 16 4 2 6 10 6
21B Jozefstraat V/h Molenpoort 0 8 8 -8 8
22 Brabantse Turfmarkt 15 5 17 22 -7 19 3
23A Beestenmarkt 0 1 1 -1 1
23B Beestenmarkt 7 2 38 40 -33 37 1 2
24A Molslaan 38 15 6 21 17 21
24B Molslaan 8 5 1 6 2 6
24C Molslaan 30 12 7 19 11 19
24D Molslaan 24 13 9 22 2 20 2
25A Paradijspoort 50 19 7 26 24 24 1 1
25B Paradijspoort 50 24 2 26 24 26
26 Kruisstraat 0 3 3 -3 1 2
27 Pynepoort 46 24 2 26 20 24 2
28 Achtersack 20 9 9 11 8 1
29A Gasthuislaan 40 1 1 39 1
29B Gasthuislaan 26 7 5 12 14 12
30 Vestpoort 0 9 9 -9 8 1
31 Bastiaanpoort 52 5 5 47 5
32A Zuiderstraat 48 13 1 14 34 10 4
32B Bastiaanplein 146 83 40 18 141 5 136 5
33A Zuidpoort 152 45 4 13 62 90 60 2
33B Zuidpoort 0 4 4 -4 2 2
34 Zuidwal 6 9 9 -3 6 3
35 Asvest 68 5 5 63 5
36 Vesteplein 58 25 3 1 29 29 27 2
37A Vesteplein 0 42 42 -42 39 3
37B Vesteplein 68 53 31 84 -16 74 10
37C Vesteplein (fietsenstalling) 250 55 3 8 66 184 62 4
38 Heilige Geestkerkhof 21 10 11 1 22 -1 22
39 Oude Delft 0 13 13 -13 12 1
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Zaterdag 18 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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1A Choorstraat 93 64 78 142 -49 137 5
1B Choorstraat 30 26 18 44 -14 44
2A Hippolytusbuurt 42 33 33 4 70 -28 68 2
2B Hippolytusbuurt 10 10 49 1 60 -50 59 1
3 Halsteeg 0 14 14 -14 14
4A Papenstraat 17 3 26 1 30 -13 30
4B Papenstraat 0 12 12 -12 11 1
5 De Vlouw 0 36 36 -36 36
6A Vrouw Jutteland 6 2 29 31 -25 29 2
6B Vrouw Jutteland 24 19 20 3 42 -18 42
6C Vrouw Jutteland 8 7 12 19 -11 18 1
7A Voldersgracht 6 5 41 1 47 -41 46 1
7B Voldersgracht 6 6 30 36 -30 33 3
7C Voldersgracht 2 1 27 28 -26 27 1
8 Nieuwstraat 0 39 39 -39 36 3
9A Oude Delft 0 0
9B Oude Delft 58 52 45 9 106 -48 104 2
9C Oude Delft 0 34 34 -34 34
10 Boterbrug 76 64 9 4 77 -1 74 3
11 Peperstraat 0 23 23 -23 22 1
12A Markt 0 6 6 -6 6
12B Markt 0 8 8 -8 8
12C Markt 0 10 10 -10 10
13A Wijnhaven 0 13 13 -13 12 1
13B Wijnhaven 0 26 26 -26 26
13C Wijnhaven 0 6 6 -6 6
13D Wijnhaven 36 34 23 4 61 -25 56 5
13E Wijnhaven 0 17 17 -17 17
13F Wijnhaven 12 11 19 1 31 -19 31
14A Markt 48 31 21 19 71 -23 71
14B Markt 0 15 15 -15 13 1 1
14C Markt 60 17 18 12 47 13 43 4
14D Markt 0 7 7 -7 7
14E Markt 0 22 22 -22 21 1
15A Markt 46 38 156 7 201 -155 191 1 9
15B Markt 0 57 57 -57 51 6
15C Markt 0 10 10 -10 9 1
15D Markt 0 16 16 -16 16
16A Vrouwenrecht 6 3 7 10 -4 9 1
16B Vrouwenrecht 16 10 1 11 5 10 1

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Donderdag 16 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

80 Breestraat 0 15 15 -15 13 2
81 Molstraat 0 8 8 -8 7 1
82 Pieterstraat 0 1 1 -1 1
83 Vestbrug 0 1 1 -1 1
84 Pynebrug 0 0
85 Paradijsbrug 0 0
86 Vondelingenbrug 0 0
87 Cellebroerstraat 10 8 13 5 26 -16 26
88 Oude Kerkstraat 54 20 6 26 28 25 1
89 Oude Kerkstraat 28 8 14 1 23 5 14 1 8
90 Oude Delft 0 3 3 -3 1 2
Totaal 2758 1248 1793 89 3130 -372 2930 13 187
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Zaterdag 18 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

40 Oude Delft 4 3 15 18 -14 18
41 Nieuwstraat 0 9 9 -9 9
42 Peperstraat 0 17 17 -17 17
43 Binnenwatersloot 46 40 17 1 58 -12 55 3
44 Binnenwatersloot 0 6 6 -6 4 2
45 Binnenwatersloot 38 31 20 51 -13 51
46 Oude Delft 22 12 13 1 26 -4 26
47 Oude Delft 44 20 49 10 79 -35 79
48 Nickersteeg 0 33 33 -33 22 11
49 Oude Delft 6 5 6 11 -5 11
50 Oude Delft 0 0
51 Oude Delft 18 5 39 44 -26 44
52 Breestraat 0 3 3 -3 3
53 Nickersteeg 0 0
54 Korte Geer 6 5 9 14 -8 14
55 Lange Geer 0 15 15 -15 15
56 Lange Geer 0 6 6 -6 6
57 Clarenstraat 0 40 40 -40 37 1 2
58 Breestraat 0 70 70 -70 65 5
59 Gasthuissteeg 0 7 7 -7 7
60 Koornmarkt 6 6 3 9 -3 9
61 Koornmarkt 14 10 23 4 37 -23 36 1
62 Huyterstraat 0 15 15 -15 15
63 Koornmarkt 0 23 23 -23 23
64 Koornmarkt 4 4 54 58 -54 58
65 Molstraat 0 67 67 -67 67
66 Brabantse Turfmarkt 0 15 15 -15 15
67 Brabantse Turfmarkt 30 19 12 4 35 -5 34 1
68 Gasthuislaan 26 7 3 10 16 8 2
69 Gasthuislaan 18 6 8 14 4 12 2
70 Brabantse Turfmarkt 8 7 20 27 -19 27
71 Brabantse Turfmarkt 0 2 2 -2 2
72 Pieterstraat 16 6 4 10 6 9 1
73 Brabantse Turfmarkt 10 8 4 12 -2 12
74 Brabantse Turfmarkt 28 25 31 56 -28 55 1
75 Nieuwe Langendijk 56 48 61 6 115 -59 103 12
76 Pontenbrug 0 2 2 -2 2
77 Huyterstraat 0 1 1 -1 1
78 Heilige Geestkerkhof 0 0
79 Choorstraat 0 4 4 -4 4
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Zaterdag 18 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

17A Oude Langendijk 52 49 4 3 56 -4 56
17B Oude Langendijk 152 34 5 28 67 85 65 2
17C Oude Langendijk 0 17 17 -17 10 7
17D Oude Langendijk 48 48 48 96 -48 89 7
17E Oude Langendijk 0 22 22 -22 21 1
18 Burgwal 0 100 100 -100 82 1 17
19A Burgwal 173 57 74 5 136 37 132 2 2
19B Burgwal 0 84 84 -84 83 1
20A Kromstraat 0 88 88 -88 86 2
20B Jacob Gerritstraat 0 14 14 -14 13 1
21A Maria Gouweloospoort 16 5 7 12 4 11 1
21B Jozefstraat V/h Molenpoort 0 33 33 -33 33
22 Brabantse Turfmarkt 15 59 59 -44 59
23A Beestenmarkt 0 4 4 -4 4
23B Beestenmarkt 7 3 50 53 -46 50 1 2
24A Molslaan 38 30 25 55 -17 55
24B Molslaan 8 5 4 9 -1 7 2
24C Molslaan 30 17 29 46 -16 46
24D Molslaan 24 20 24 2 46 -22 45 1
25A Paradijspoort 50 31 2 33 17 33
25B Paradijspoort 50 17 17 34 16 34
26 Kruisstraat 0 3 3 -3 3
27 Pynepoort 46 26 5 2 33 13 33
28 Achtersack 20 8 13 21 -1 21
29A Gasthuislaan 40 9 9 31 9
29B Gasthuislaan 26 6 6 20 6
30 Vestpoort 0 1 1 -1 1
31 Bastiaanpoort 52 26 12 1 39 13 36 1 2
32A Zuiderstraat 48 24 2 26 22 21 5
32B Bastiaanplein 146 81 78 27 186 -40 173 4 9
33A Zuidpoort 152 60 5 14 79 73 75 4
33B Zuidpoort 0 13 13 -13 9 4
34 Zuidwal 6 10 10 -4 9 1
35 Asvest 68 29 29 39 27 2
36 Vesteplein 58 47 19 10 76 -18 75 1
37A Vesteplein 0 117 117 -117 114 2 1
37B Vesteplein 68 28 26 5 59 9 55 4
37C Vesteplein (fietsenstalling) 250 60 31 61 152 98 148 4
38 Heilige Geestkerkhof 21 8 48 3 59 -38 57 2
39 Oude Delft 0 7 7 -7 7
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Binnenstad, Delft - Bezetting per sectie -

Februari 2017 Zaterdag 18 februari 14:00 - 16:00 uur
Algemeen Categorie -

Bezetting Bezetting

Sectie Omschrijving C
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Fiets parkeeronderzoek

80 Breestraat 0 22 22 -22 22
81 Molstraat 0 35 35 -35 35
82 Pieterstraat 0 1 1 -1 1
83 Vestbrug 0 14 14 -14 13 1
84 Pynebrug 0 0
85 Paradijsbrug 0 0
86 Vondelingenbrug 0 1 1 -1 1
87 Cellebroerstraat 10 10 20 6 36 -26 36
88 Oude Kerkstraat 54 52 39 4 95 -41 93 2
89 Oude Kerkstraat 28 16 23 2 41 -13 38 1 2
90 Oude Delft 0 13 13 -13 13
Totaal 2758 1509 3027 265 4801 -2043 4597 16 188
* De bromfietsen/scooters in sectie 75 zijn van Sushipoint
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Categorie-indeling

Fiets (f)

Bakfiets (Bf)

Bakfiets met twee wielen aan de voorzijde

Bakfiets met een wiel aan de voorzijde

Brommer / scooter (Br)

Bromfiets (bf) - bestuurder draagt een helm

Snorfiets (sf) - bestuurder draagt geen helm

Scooter (Sc) - bestuurder draagt een helm
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Binnenstad, Delft - Sectie-indeling
Februari 2017

Fiets parkeeronderzoek
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Bijlage: sectie-indeling en parkeerdruk  
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Binnenstad, Delft - Parkeerdruk
Dinsdag 14 februari 2017 van 14:00 tot 16:00 uur

Februari 2017
Sectie Cap. Sectie Cap. Sectie Cap.

1A 93 18 0 50 0

Legenda 1B 30 19A 173 51 18
2A 42 19B 0 52 0

n = Cap=0, geen bezetting 2B 10 20A 0 53 0
n = < 70% 3 0 20B 0 54 6
n = 70 - 85% 4A 17 21A 16 55 0
n = 85 - 100% 4B 0 21B 0 56 0
n = ≥ 100% 5 0 22 15 57 0
n = Cap=0, wel bezetting 6A 6 23A 0 58 0

6B 24 23B 7 59 0
6C 8 24A 38 60 6
7A 6 24B 8 61 14
7B 6 24C 30 62 0
7C 2 24D 24 63 0
8 0 25A 50 64 4
9A 0 25B 50 65 0
9B 58 26 0 66 0
9C 0 27 46 67 30
10 76 28 20 68 26
11 0 29A 40 69 18
12A 0 29B 26 70 8
12B 0 30 0 71 0
12C 0 31 52 72 16
13A 0 32A 48 73 10
13B 0 32B 146 74 28
13C 0 33A 152 75 56
13D 36 33B 0 76 0
13E 0 34 6 77 0
13F 12 35 68 78 0
14A 48 36 58 79 0
14B 0 37A 0 80 0
14C 60 37B 68 81 0
14D 0 37C 250 82 0
14E 0 38 21 83 0
15A 46 39 0 84 0
15B 0 40 4 85 0
15C 0 41 0 86 0
15D 0 42 0 87 10
16A 6 43 46 88 54
16B 16 44 0 89 28
17A 52 45 38 90 0
17B 152 46 22
17C 0 47 44
17D 48 48 0
17E 0 49 6

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Parkeerdruk
Maandag 13 februari 2017 van 00:00 tot 04:00 uur

Februari 2017
Sectie Cap. Sectie Cap. Sectie Cap.

1A 93 18 0 50 0

Legenda 1B 30 19A 173 51 18
2A 42 19B 0 52 0

n = Cap=0, geen bezetting 2B 10 20A 0 53 0
n = < 70% 3 0 20B 0 54 6
n = 70 - 85% 4A 17 21A 16 55 0
n = 85 - 100% 4B 0 21B 0 56 0
n = ≥ 100% 5 0 22 15 57 0
n = Cap=0, wel bezetting 6A 6 23A 0 58 0

6B 24 23B 7 59 0
6C 8 24A 38 60 6
7A 6 24B 8 61 14
7B 6 24C 30 62 0
7C 2 24D 24 63 0
8 0 25A 50 64 4
9A 0 25B 50 65 0
9B 58 26 0 66 0
9C 0 27 46 67 30
10 76 28 20 68 26
11 0 29A 40 69 18
12A 0 29B 26 70 8
12B 0 30 0 71 0
12C 0 31 52 72 16
13A 0 32A 48 73 10
13B 0 32B 146 74 28
13C 0 33A 152 75 56
13D 36 33B 0 76 0
13E 0 34 6 77 0
13F 12 35 68 78 0
14A 48 36 58 79 0
14B 0 37A 0 80 0
14C 60 37B 68 81 0
14D 0 37C 250 82 0
14E 0 38 21 83 0
15A 46 39 0 84 0
15B 0 40 4 85 0
15C 0 41 0 86 0
15D 0 42 0 87 10
16A 6 43 46 88 54
16B 16 44 0 89 28
17A 52 45 38 90 0
17B 152 46 22
17C 0 47 44
17D 48 48 0
17E 0 49 6

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Parkeerdruk
Zaterdag 18 februari 2017 van 14:00 tot 16:00 uur

Februari 2017
Sectie Cap. Sectie Cap. Sectie Cap.

1A 93 18 0 50 0

Legenda 1B 30 19A 173 51 18
2A 42 19B 0 52 0

n = Cap=0, geen bezetting 2B 10 20A 0 53 0
n = < 70% 3 0 20B 0 54 6
n = 70 - 85% 4A 17 21A 16 55 0
n = 85 - 100% 4B 0 21B 0 56 0
n = ≥ 100% 5 0 22 15 57 0
n = Cap=0, wel bezetting 6A 6 23A 0 58 0

6B 24 23B 7 59 0
6C 8 24A 38 60 6
7A 6 24B 8 61 14
7B 6 24C 30 62 0
7C 2 24D 24 63 0
8 0 25A 50 64 4
9A 0 25B 50 65 0
9B 58 26 0 66 0
9C 0 27 46 67 30
10 76 28 20 68 26
11 0 29A 40 69 18
12A 0 29B 26 70 8
12B 0 30 0 71 0
12C 0 31 52 72 16
13A 0 32A 48 73 10
13B 0 32B 146 74 28
13C 0 33A 152 75 56
13D 36 33B 0 76 0
13E 0 34 6 77 0
13F 12 35 68 78 0
14A 48 36 58 79 0
14B 0 37A 0 80 0
14C 60 37B 68 81 0
14D 0 37C 250 82 0
14E 0 38 21 83 0
15A 46 39 0 84 0
15B 0 40 4 85 0
15C 0 41 0 86 0
15D 0 42 0 87 10
16A 6 43 46 88 54
16B 16 44 0 89 28
17A 52 45 38 90 0
17B 152 46 22
17C 0 47 44
17D 48 48 0
17E 0 49 6

Fiets parkeeronderzoek
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Binnenstad, Delft - Parkeerdruk
Donderdag 16 februari 2017 van 14:00 tot 16:00 uur

Februari 2017
Sectie Cap. Sectie Cap. Sectie Cap.

1A 93 18 0 50 0

Legenda 1B 30 19A 173 51 18
2A 42 19B 0 52 0

n = Cap=0, geen bezetting 2B 10 20A 0 53 0
n = < 70% 3 0 20B 0 54 6
n = 70 - 85% 4A 17 21A 16 55 0
n = 85 - 100% 4B 0 21B 0 56 0
n = ≥ 100% 5 0 22 15 57 0
n = Cap=0, wel bezetting 6A 6 23A 0 58 0

6B 24 23B 7 59 0
6C 8 24A 38 60 6
7A 6 24B 8 61 14
7B 6 24C 30 62 0
7C 2 24D 24 63 0
8 0 25A 50 64 4
9A 0 25B 50 65 0
9B 58 26 0 66 0
9C 0 27 46 67 30
10 76 28 20 68 26
11 0 29A 40 69 18
12A 0 29B 26 70 8
12B 0 30 0 71 0
12C 0 31 52 72 16
13A 0 32A 48 73 10
13B 0 32B 146 74 28
13C 0 33A 152 75 56
13D 36 33B 0 76 0
13E 0 34 6 77 0
13F 12 35 68 78 0
14A 48 36 58 79 0
14B 0 37A 0 80 0
14C 60 37B 68 81 0
14D 0 37C 250 82 0
14E 0 38 21 83 0
15A 46 39 0 84 0
15B 0 40 4 85 0
15C 0 41 0 86 0
15D 0 42 0 87 10
16A 6 43 46 88 54
16B 16 44 0 89 28
17A 52 45 38 90 0
17B 152 46 22
17C 0 47 44
17D 48 48 0
17E 0 49 6

Fiets parkeeronderzoek
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Bijlage 2: analyse tellingen
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Inleiding

Door de beperkte ruimte is het conflict tussen 
voetganger en de geparkeerde fiets het grootst 
in de binnenstad van Delft. Om een beter beeld 
te krijgen van het probleem in de binnenstad zijn 
in het onderzoeksgebied (zie hiernaast) tellingen 
uitgevoerd:

De tellingen zijn op de volgende momenten 
uitgevoerd:

• Maandag 13 februari 2017 van 00:00 tot 04:00 
uur (maandagnacht);

• Dinsdag 14 februari 2017 van 14:00 tot 16:00 
uur (dinsdagmiddag);

• Donderdag 16 februari 2017 van 14:00 tot 
16:00 uur (donderdagmiddag);

• Zaterdag 18 februari 2017 van 14:00 tot 16:00 
uur (zaterdagmiddag);

De maandagnacht is meegenomen om inzicht te 
krijgen in het aantal fietsen dat van bewoners 
is. Het gaat hierbij om een indicatie, omdat niet 
met zekerheid vast te stellen is of deze fietsen 
bij de bewoners horen. Een volledig overzicht 
van de tellingen is weergegeven in bijlage 1. 
In nevenstaande kaart zijn de capaciteit van de 
verschillende secties weergegeven.
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Resultaten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten voor het hele onderzoeksgebied.
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Maandagnacht 2.758 745 1.002 69 1.816 942 66%

Dinsdagmiddag 2.758 1.219 1.895 147 3.261 -503 118%

Donderdagmiddag 2.758 1.248 1.793 89 3.130 -372 113%

Zaterdagmiddag 2.758 1.509 3.027 265 4.801 -2.043 174%

Bovenstaande tellingen laten zien dat er in de binnenstad op meerdere momenten te weinig 
fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. In het bijzonder de zaterdagmiddag valt op met een tekort van ruim 
2.000 parkeerplekken. Voor dezelfde dag is ook op te merken dat er circa 1.200 fietsparkeerplekken zijn 
die niet worden benut (capaciteit – in voorziening geparkeerd). In de kaart hieronder zijn de tellingen op 
zaterdagmiddag nader in beeld gebracht.
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Wanneer de bezetting (het totaal aantal geparkeerde fietsen) met de capaciteit wordt vergeleken, valt 
het op dat er langs een aantal secties relatief veel fietsen staan terwijl er geen feitelijke capaciteit is. De 
secties waar dit het geval is, zijn weergegeven in onderstaande kaart.

De locaties waar het grootste aantal fietsen buiten een voorziening staan zijn:

• Kromstraat;

• Breestraat;

• Vesteplein;

• Burgwal (tussen de Beestenmarkt en de Oude Langendijk);

• Nickersteeg.

De bezetting is verschillend per deelgebied in de binnenstad (zie kaart rechtsboven). In onderstaande 
tabel is de bezetting per deelgebied weergegeven. 

Service Layer Credits: Sources: Esri, HERE,
DeLorme, TomTom, Intermap, increment P
Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN,
GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong
Kong), swisstopo, MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS
User Community
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS
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1 Jacob Gerritstraat / Brabantse Turf-
markt eo 15 107 314 130 245 -92 -299 -115 -230

2 Choorstraat eo 150 114 122 189 252 36 28 -39 -102

3 Markt eo 202 207 344 455 622 -5 -142 -253 -420

4 Vesteplein inpandig 250 0 81 66 152 250 169 184 98

5 Vesteplein/Bastiaanplein 372 57 377 328 517 315 -5 44 -145

6 Breestraat eo 0 40 115 88 146 -40 -115 -88 -146

7 Stalling Oude Langendijk 152 7 15 50 67 145 137 102 85

In beide stallingen (Oude Langendijk en Vesteplein) is op alle gemeten momenten nog capaciteit onbenut, 
terwijl er in de nabijgelegen openbare ruimte een tekort aan vrije plaatsen is (Markt en Vesteplein/
Bastiaanplein). Het grootste absolute tekort aan parkeerplaatsen is op de Markt op zaterdagmiddag. 

Benutting capaciteit op zaterdagmiddag

De tellingen van geparkeerde fietsen per deelgebied voor de zaterdagmiddag laten zien dat er een groot 
aantal parkeerplekken in voorzieningen niet gebruikt wordt door fietsers, ondanks dat het druk is met 
geparkeerde fietsen in de binnenstad. 

Locatie Ca
pa

ci
te

it

In
 v

oo
rz

ie
ni

ng

Bu
it

en
 v

oo
rz

ie
ni

ng

Fo
ut

 in
 v

oo
rz

ie
ni

ng

V
ri

je
 p

la
at

se
n 

(i
n 

vo
or

zi
en

in
g)

1 Jacob Gerritstraat / Brabantse Turfmarkt e.o. 15 0 245 0 245

2 Choorstraat e.o. 150 103 142 7 40

3 Markt e.o. 202 134 450 38 30

4 Vesteplein inpandig 250 60 31 61 129

5 Vesteplein/Bastiaanplein 372 206 268 43 123

6 Breestraat e.o. 0 0 146 0 0

7 Stalling Oude Langendijk 152 34 5 28 90

Ook uit de tellingen per deelgebied komen de beide stallingen naar voren als locatie waar de capaciteit 
onderbenut is. Daarnaast valt op dat de voorzieningen die er zijn op het Vesteplein/Bastiaanplein op de 
gemeten zaterdagmiddag niet volledig benut worden terwijl er wel buiten de voorzieningen geparkeerd 
wordt en dus kan worden aangenomen dat wel vraag is naar fietsparkeerplekken. Andere locaties waar een 
onderbenutting van de capaciteit is gemeten op zaterdagmiddag zijn:

• Burgwal tussen de Jozefstraat van het Molenpoort en de Beestenmarkt (111 vrije fietsparkeerplaatsen 
in de voorziening).
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• Zuidpoort (Ezelsveldlaan) ter hoogte van de Kruidvat en Jumbo (78 vrije fietsparkeerplaatsen in de 
voorziening).

Onderstaande kaart geeft inzicht in het overschot of tekort aan fietsparkeerplaatsen per sectie. Hierbij is 
rekening gehouden met alle geparkeerde fietsen in deze sectie.

Fietsparkeren door bewoners

De maandagnacht is in de tellingen meegenomen om inzicht te krijgen in het fietsparkeren door bewoners. 
In onderstaande tabel is deze nogmaals weergegeven. Het aantal bewoners dat op bijvoorbeeld een 
zaterdag nog aanwezig is met de fiets is bepaald op basis van een aanname. Hiervoor wordt 60% 
gehanteerd, gebaseerd op het aanwezigheidspercentage van woningen uit de Nota Parkeernormen 2013. 
Een deel van de mensen zal op zaterdag de fiets gebruiken, maar een groter deel zal een andere modaliteit 
kiezen of helemaal geen verplaatsing maken. Het resultaat, fietsen van bewoners die op zaterdag nog 
geparkeerd staan, is weergegeven in onderstaande tabel.

Locatie
Capaciteit Maandagnacht Bewoners op zaterdag

1 Jacob Gerritstraat / Brabantse Turfmarkt eo 15 107 64

2 Choorstraat eo 150 114 80

3 Markt eo 202 207 145

4 Vesteplein inpandig 250 0 0

5 Vesteplein/Bastiaanplein 372 57 40

6 Breestraat eo 0 40 28

7 Stalling Oude Langendijk 152 7 5
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Bijlage 3: onderzoek belangenverenigingen

 

De Belangenverenigingen Binnenstad Noord, De Oude en De Nieuwe Delf, en Zuidpoort  p/a Rietveld 15 
                  2611 LG Delft 

          Delft,  7 december 2016 
 
Aan:   Het college van burgemeester en wethouders van Delft 
 I.a.a:    De gemeenteraad van Delft 
              De Fietsersbond afdeling Delft 
         

Kenmerk: BBN2016-17 
Onderwerp: Fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft 
 

Geacht college, 

Begin 2012 hebben de bewoners belangenverenigingen in de binnenstad het rapport Parkeren van fietsen 
in de binnenstad uitgebracht. Wij hebben dat toen gedaan om de situatie rondom fietsparkeren en de 
overlast door geparkeerde fietsen zichtbaar te maken. De afgelopen jaren is er jammer genoeg weinig 
voortgang geboekt op het gebied van fietsparkeren in de binnenstad. Daarom hebben wij het onderwerp 
opnieuw opgepakt. Wij hebben daartoe eind oktober en begin november een aantal tellingen gedaan. 

Op 2 november maakte wethouder Harpe bekend tijdens de begrotingsbespreking in de commissie 
Ruimte en Verkeer, dat het college voor de zomer 2017 met een notitie komt voor een samenhangende 
aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een hieraan gekoppeld 
budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: preventie, capaciteit en handhaving. 

Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Het lijkt ons 
nuttig om nu reeds de uitkomsten van de tellingen en een aantal van onze ervaringen bekend te stellen. 
Deze vindt u in het bijgevoegde rapport Het fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft, cijfers en 
overwegingen ter oplossing. De belangrijkste ervaringen zijn: 

o Het fietsparkeercapaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied 
bedraagt 3000 stuks. Hiervan is 1500 stuks het gevolg van het permanente  bewonersparkeren. 
Evenementen kunnen leiden tot een extra tekort van 1000 stuks.      

o Fietsers hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn 
aan die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik 
van hun logica en voorkeuren bij het vinden van aantrekkelijke stallingen op strategische locaties 
op de aanrijroutes. 

o Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen effectief indien er in de directe omgeving voldoende 
stallingscapaciteit beschikbaar is. Stel een eventueel parkeerverbod, in welke vorm dan ook, pas 
in als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekers- en voor bewonersparkeren. 

o Een op de vijf bewonersfietsen is een weesfiets of wrak. Het opruimen hiervan geeft snel en 
goedkoop extra parkeercapaciteit. Daarnaast verhoogt dit het aangezicht van de stad in sterke 
mate. Maak daarom van het verwijderen van weesfietsen en wrakken een vierde pijler. Start deze 
actie voor het uitkomen van de integrale nota volgend jaar. Het is laaghangend fruit, pluk het. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en vanzelfsprekend willen wij onze ervaringen nader toelichten . 

 
Met vriendelijke groeten, namens de belangenverenigingen 

Binnenstad Noord,            J.T. Gravesteijn, voorzitter       
De Oude en De Nieuwe Delf,  R.M. Stikkelman, voorzitter ad interim   
Zuidpoort,     F. le Conge Kleyn, secretaris 
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De Belangenverenigingen Binnenstad Noord, De Oude en De Nieuwe Delf, en Zuidpoort  p/a Rietveld 15 
                  2611 LG Delft 

          Delft,  7 december 2016 
 
Aan:   Het college van burgemeester en wethouders van Delft 
 I.a.a:    De gemeenteraad van Delft 
              De Fietsersbond afdeling Delft 
         

Kenmerk: BBN2016-17 
Onderwerp: Fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft 
 

Geacht college, 

Begin 2012 hebben de bewoners belangenverenigingen in de binnenstad het rapport Parkeren van fietsen 
in de binnenstad uitgebracht. Wij hebben dat toen gedaan om de situatie rondom fietsparkeren en de 
overlast door geparkeerde fietsen zichtbaar te maken. De afgelopen jaren is er jammer genoeg weinig 
voortgang geboekt op het gebied van fietsparkeren in de binnenstad. Daarom hebben wij het onderwerp 
opnieuw opgepakt. Wij hebben daartoe eind oktober en begin november een aantal tellingen gedaan. 

Op 2 november maakte wethouder Harpe bekend tijdens de begrotingsbespreking in de commissie 
Ruimte en Verkeer, dat het college voor de zomer 2017 met een notitie komt voor een samenhangende 
aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een hieraan gekoppeld 
budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: preventie, capaciteit en handhaving. 

Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Het lijkt ons 
nuttig om nu reeds de uitkomsten van de tellingen en een aantal van onze ervaringen bekend te stellen. 
Deze vindt u in het bijgevoegde rapport Het fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft, cijfers en 
overwegingen ter oplossing. De belangrijkste ervaringen zijn: 

o Het fietsparkeercapaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied 
bedraagt 3000 stuks. Hiervan is 1500 stuks het gevolg van het permanente  bewonersparkeren. 
Evenementen kunnen leiden tot een extra tekort van 1000 stuks.      

o Fietsers hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn 
aan die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik 
van hun logica en voorkeuren bij het vinden van aantrekkelijke stallingen op strategische locaties 
op de aanrijroutes. 

o Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen effectief indien er in de directe omgeving voldoende 
stallingscapaciteit beschikbaar is. Stel een eventueel parkeerverbod, in welke vorm dan ook, pas 
in als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekers- en voor bewonersparkeren. 

o Een op de vijf bewonersfietsen is een weesfiets of wrak. Het opruimen hiervan geeft snel en 
goedkoop extra parkeercapaciteit. Daarnaast verhoogt dit het aangezicht van de stad in sterke 
mate. Maak daarom van het verwijderen van weesfietsen en wrakken een vierde pijler. Start deze 
actie voor het uitkomen van de integrale nota volgend jaar. Het is laaghangend fruit, pluk het. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en vanzelfsprekend willen wij onze ervaringen nader toelichten . 

 
Met vriendelijke groeten, namens de belangenverenigingen 

Binnenstad Noord,            J.T. Gravesteijn, voorzitter       
De Oude en De Nieuwe Delf,  R.M. Stikkelman, voorzitter ad interim   
Zuidpoort,     F. le Conge Kleyn, secretaris 
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Belangenvereniging  De Oude en De Nieuwe Delf 
Belangenvereniging Zuidpoort 
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Samenvatting 

Begin 2012 hebben de bewonersbelangenverenigingen in de binnenstad het rapport Parkeren van 
fietsen in de binnenstad uitgebracht. Wij hebben dat toen gedaan om de situatie rondom 
fietsparkeren en de overlast door geparkeerde fietsen zichtbaar te maken. De hierin gebruikte cijfers 
waren afkomstig van door ons uitgevoerde tellingen. De afgelopen jaren is er jammer genoeg weinig 
voortgang geboekt op het gebied van fietsparkeren in de binnenstad. Daarom hebben wij het 
onderwerp opnieuw opgepakt. Wij hebben daartoe eind oktober en begin november een aantal 
tellingen gedaan. 

Op 2 november maakte wethouder Harpe bekend tijdens de begrotingsbespreking in de commissie 
Ruimte en Verkeer, dat het college voor de zomer 2017 met een notitie komt voor een samen- 
hangende aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een hieraan 
gekoppeld budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: preventie, capaciteit en handhaving. 

Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Het 
lijkt ons nuttig om nu reeds de uitkomsten van de tellingen en een aantal van onze ervaringen 
bekend te stellen. Vandaar dat wij deze nota gemaakt hebben. 

Het rapport gaat uit van tellingen, dus de huidige situatie. Het fietsen neemt toe, de gemeente 
stimuleert het ook. De fietsparkeerbehoefte zal daardoor ook toenemen. De in dit rapport genoemde 
waarden moeten dus gezien worden als onderwaarden. 

De tellingen zijn gehouden in de volgende twee gebieden: 

 het kernwinkelgebied, dit komt overeen met het autoluwplusgebied; 
 de rand, dit is het gebied aansluitend op het kernwinkelgebied en globaal omsloten door 

Oude Delft, Zuiderstraat, Oosteinde en Verwersdijk. 

De tellingen waren gericht op bezoekersparkeren, bewonersparkeren en op weesfietsen en wrakken. 

Op basis van de tellingen worden de volgende conclusies getrokken: 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied 
bedraagt 5500 stuks en is als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 4000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een zaterdagmiddag met een evenement in het 
kernwinkelgebied is 1000 stuks hoger en bedraagt 6500 stuks, als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 5000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het capaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag bedraagt in het kernwinkelgebied 3000 
stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 1500; 
         - bewonersparkeren 1500.        
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Samenvatting 

Begin 2012 hebben de bewonersbelangenverenigingen in de binnenstad het rapport Parkeren van 
fietsen in de binnenstad uitgebracht. Wij hebben dat toen gedaan om de situatie rondom 
fietsparkeren en de overlast door geparkeerde fietsen zichtbaar te maken. De hierin gebruikte cijfers 
waren afkomstig van door ons uitgevoerde tellingen. De afgelopen jaren is er jammer genoeg weinig 
voortgang geboekt op het gebied van fietsparkeren in de binnenstad. Daarom hebben wij het 
onderwerp opnieuw opgepakt. Wij hebben daartoe eind oktober en begin november een aantal 
tellingen gedaan. 

Op 2 november maakte wethouder Harpe bekend tijdens de begrotingsbespreking in de commissie 
Ruimte en Verkeer, dat het college voor de zomer 2017 met een notitie komt voor een samen- 
hangende aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een hieraan 
gekoppeld budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: preventie, capaciteit en handhaving. 

Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Het 
lijkt ons nuttig om nu reeds de uitkomsten van de tellingen en een aantal van onze ervaringen 
bekend te stellen. Vandaar dat wij deze nota gemaakt hebben. 

Het rapport gaat uit van tellingen, dus de huidige situatie. Het fietsen neemt toe, de gemeente 
stimuleert het ook. De fietsparkeerbehoefte zal daardoor ook toenemen. De in dit rapport genoemde 
waarden moeten dus gezien worden als onderwaarden. 

De tellingen zijn gehouden in de volgende twee gebieden: 

 het kernwinkelgebied, dit komt overeen met het autoluwplusgebied; 
 de rand, dit is het gebied aansluitend op het kernwinkelgebied en globaal omsloten door 

Oude Delft, Zuiderstraat, Oosteinde en Verwersdijk. 

De tellingen waren gericht op bezoekersparkeren, bewonersparkeren en op weesfietsen en wrakken. 

Op basis van de tellingen worden de volgende conclusies getrokken: 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied 
bedraagt 5500 stuks en is als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 4000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een zaterdagmiddag met een evenement in het 
kernwinkelgebied is 1000 stuks hoger en bedraagt 6500 stuks, als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 5000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het capaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag bedraagt in het kernwinkelgebied 3000 
stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 1500; 
         - bewonersparkeren 1500.        
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 Het capaciteitstekort op een zaterdagmiddag met evenement bedraagt in het 
kernwinkelgebied 4000 stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 2500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied plus rand bedraagt 3300 stuks, waarvan 60 % 
niet gereguleerd en waarvan 700 stuks ofwel een op de vijf weesfiets of wrak is. 

Na de presentatie van de tellingen worden er overwegingen gegeven ter vermindering van het 
capaciteitsprobleem. Deze overwegingen zijn vervolgens omgezet in aanbevelingen. De 
aanbevelingen zijn gerangschikt volgens de drie pijlers preventie, capaciteit en handhaving. De 
belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt.  

De Nota parkeernormen 2013 geeft ook normaantallen voor fietsparkeerplaatsen. Deze 
normgetallen zijn voor het bezoekersparkeren in het kernwinkelgebied aan de lage kant. Bezie deze 
normen opnieuw. Verwerk hierbij ook dat, in navolging van andere gemeentes, bij het bepalen van 
de fietsparkeerbehoefte voor horeca het terrasoppervlak wordt meegeteld. Bezie ook de 
mogelijkheid voor ondernemers voor een afkoopregeling voor het realiseren van de verplichte 
fietsparkeervoorziening, “parkeerbijdrage”. 

Bewonersparkeren is grotendeels het gevolg van verhuur van kamers en appartementen zonder 
fietsenstalling. Neem fietsparkeren mee in beleid rond verkamering, en overweeg ook hiervoor de 
mogelijkheid van een parkeerbijdrage. Naast een dwingende aanpak is ook een niet dwingende 
aanpak mogelijk. Dit laatste heeft meer kans naarmate de gemeente de benodigde capaciteit voor 
het bezoekersparkeren realiseert, het goede voorbeeld geeft dus. 

Fietsers hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn aan 
die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik van hun 
logica en voorkeuren bij het vinden van oplossingen. Denk na over slimme aanrijroutes en vang 
fietsers af met aantrekkelijke stallingen op strategische locaties op de aanrijroutes. 

Ontwikkellocaties die vrijwel aan het einde van een fietsaanrijroute liggen zoals Gasthuisplaats en 
voorkant Yperdek, zijn voor de hand liggende plekken voor het realiseren van een inpandige stalling. 
Neem deze locaties in beschouwing. 

Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen effectief indien er in de directe omgeving voldoende 
stallingscapaciteit beschikbaar is. Stel een eventueel parkeerverbod, in welke vorm dan ook, pas in 
als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekersparkeren en voor 
bewonersparkeren. 

Een gedeelte van het niet gewenste parkeergedrag is terug te leiden op onwetendheid. Stimuleer 
gewenst parkeergedrag door actieve voorlichting bijvoorbeeld door aanspreken en flyeren op 
zaterdag. Fietscoaches of fietsstewards zijn hierbij van groot nut. 

Een op de vijf bewonersfietsen is een weesfiets of wrak. Het opruimen hiervan geeft snel en 
goedkoop extra parkeercapaciteit. Daarnaast verhoogt dit het aangezicht van de stad in sterke mate.   
Maak daarom van het verwijderen van weesfietsen en wrakken een vierde pijler. Start deze actie 
voor het uitkomen van de integrale nota volgend jaar. Het is laaghangend fruit, pluk het. 
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 Het capaciteitstekort op een zaterdagmiddag met evenement bedraagt in het 
kernwinkelgebied 4000 stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 2500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied plus rand bedraagt 3300 stuks, waarvan 60 % 
niet gereguleerd en waarvan 700 stuks ofwel een op de vijf weesfiets of wrak is. 

Na de presentatie van de tellingen worden er overwegingen gegeven ter vermindering van het 
capaciteitsprobleem. Deze overwegingen zijn vervolgens omgezet in aanbevelingen. De 
aanbevelingen zijn gerangschikt volgens de drie pijlers preventie, capaciteit en handhaving. De 
belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt.  

De Nota parkeernormen 2013 geeft ook normaantallen voor fietsparkeerplaatsen. Deze 
normgetallen zijn voor het bezoekersparkeren in het kernwinkelgebied aan de lage kant. Bezie deze 
normen opnieuw. Verwerk hierbij ook dat, in navolging van andere gemeentes, bij het bepalen van 
de fietsparkeerbehoefte voor horeca het terrasoppervlak wordt meegeteld. Bezie ook de 
mogelijkheid voor ondernemers voor een afkoopregeling voor het realiseren van de verplichte 
fietsparkeervoorziening, “parkeerbijdrage”. 

Bewonersparkeren is grotendeels het gevolg van verhuur van kamers en appartementen zonder 
fietsenstalling. Neem fietsparkeren mee in beleid rond verkamering, en overweeg ook hiervoor de 
mogelijkheid van een parkeerbijdrage. Naast een dwingende aanpak is ook een niet dwingende 
aanpak mogelijk. Dit laatste heeft meer kans naarmate de gemeente de benodigde capaciteit voor 
het bezoekersparkeren realiseert, het goede voorbeeld geeft dus. 

Fietsers hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn aan 
die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik van hun 
logica en voorkeuren bij het vinden van oplossingen. Denk na over slimme aanrijroutes en vang 
fietsers af met aantrekkelijke stallingen op strategische locaties op de aanrijroutes. 

Ontwikkellocaties die vrijwel aan het einde van een fietsaanrijroute liggen zoals Gasthuisplaats en 
voorkant Yperdek, zijn voor de hand liggende plekken voor het realiseren van een inpandige stalling. 
Neem deze locaties in beschouwing. 

Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen effectief indien er in de directe omgeving voldoende 
stallingscapaciteit beschikbaar is. Stel een eventueel parkeerverbod, in welke vorm dan ook, pas in 
als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekersparkeren en voor 
bewonersparkeren. 

Een gedeelte van het niet gewenste parkeergedrag is terug te leiden op onwetendheid. Stimuleer 
gewenst parkeergedrag door actieve voorlichting bijvoorbeeld door aanspreken en flyeren op 
zaterdag. Fietscoaches of fietsstewards zijn hierbij van groot nut. 

Een op de vijf bewonersfietsen is een weesfiets of wrak. Het opruimen hiervan geeft snel en 
goedkoop extra parkeercapaciteit. Daarnaast verhoogt dit het aangezicht van de stad in sterke mate.   
Maak daarom van het verwijderen van weesfietsen en wrakken een vierde pijler. Start deze actie 
voor het uitkomen van de integrale nota volgend jaar. Het is laaghangend fruit, pluk het. 
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1.  Inleiding 
Begin 2012 hebben wij het rapport Parkeren van fietsen in de binnenstad 
uitgebracht. Wij hebben dat toen gedaan om de situatie rondom 
fietsparkeren en de overlast door geparkeerde fietsen zichtbaar te maken. 
De hierin gebruikte cijfers waren afkomstig van door ons uitgevoerde 
tellingen op vrijdag 18 november en zaterdag 19 november 2011. Het 
rapport bevat aanbevelingen/een handvat om een consistent en 
toekomstgericht beleid te ontwikkelen voor fietsverkeer en fietsparkeren. 
Het rapport is op 2 april 2012 aangeboden aan wethouder Milène Junius. 

De afgelopen jaren is er jammer genoeg weinig voortgang geboekt op het gebied van fietsparkeren in 
de binnenstad. Daarom hebben wij het onderwerp opnieuw opgepakt. Wij hebben daartoe eind 
oktober en begin november een drietal tellingen gedaan. 

Op 2 november maakte wethouder Harpe bekend tijdens de begrotingsbespreking in de commissie 
Ruimte en Verkeer, dat het college voor de zomer 2017 met een notitie komt voor een 
samenhangende aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een 
hieraan gekoppeld budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: 

 Preventie. Maatregelen aan de voorkant van het proces gericht op het realiseren van 
parkeren op eigen terrein of in de openbare ruimte eventueel met een financiële bijdrage. 
Bijvoorbeeld bij functiewijziging van een pand, een woning naar appartementen, of voor een 
winkel waarbij nu meer bezoek komt met fiets of scooter.  

 Capaciteit. Het vergroten van de capaciteit in de openbare ruimte zowel buiten als inpandig. 
Hierbij zullen de vragen van wel of niet bewaakt en wel of niet gratis in beschouwing worden 
genomen. 

 Handhaving. Maatregelen gericht op mensen die op het moment dat er voldoende capaciteit 
en alternatieven zijn, toch daar stallen waar het niet mag. 

Ten behoeve van input voor de nota zal er mogelijk een interactieve sessie plaatsvinden met 
raadsleden, een à twee gemeenten die deze gang al zijn gegaan, ondernemers en bewoners om 
ervaringen en ideeën te delen. 
 
Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Het 
lijkt ons nuttig om nu reeds de uitkomsten van de tellingen en een aantal van onze ervaringen 
bekend te stellen. Vandaar dat wij  dit rapport hebben gemaakt. 

Het rapport gaat uit van tellingen, dus de huidige situatie. Het fietsen neemt toe, de gemeente 
stimuleert het ook. De fietsparkeerbehoefte zal daardoor ook toenemen. De in dit rapport genoemde 
waarden moeten dus gezien worden als onderwaarden. 

Eerst behandelen wij de door ons uitgevoerde tellingen en de hieruit te trekken conclusies. Hierbij 
verwijzen wij ook een aantal keren naar de tellingen van 2011. Daarna volgt een aantal overwegingen 
gerangschikt volgens de drie hierboven genoemde pijlers. Vervolgens voeren wij een vierde pijler op, 
het verwijderen van weesfietsen en wrakken. Deze pijler is separaat en vooruitlopend op de andere 
drie pijlers uit te voeren. Het geheel wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.  

 
 

6 
 

2.    De tellingen 
 
Er zijn totaal drie tellingen uitgevoerd: 
- een op zaterdagmiddag, gericht op al het fietsparkeren in het kernwinkelgebied; 
- een op zondagochtend, om een schatting van het bewonersparkeren op zaterdagmiddag in het 
kernwinkelgebied te kunnen maken; 
- een op maandagochtend, gericht op het bewonersparkeren op een doordeweekse dag in het 
kernwinkelgebied en in de rand. 

De kaart figuur 1 toont de gebieden waar is geteld. Het oranje gebied is het kernwinkelgebied en 
omvat: 
- het noordelijk winkelgebied “de Klis”; 
- het winkelgebied Zuidpoort; 
- de aanloopgebieden bij de Binnenwatersloot en de Oude Langendijk. 
Kenmerk van dit gebied is de mix van functies, waarbij de woonfunctie niet dominant is. De twee 
ballonnetjes in de kaart geven de plaatsen aan van de Biesieklettes: Oude Langendijk (152 
fietsparkeerplaatsen) en Vesteplein (265 fietsparkeerplaatsen). Dit is hetzelfde gebied als bij de 
telling in 2011.  

Het gebied tussen de rode lijn en het oranje gebied noemen wij de rand. Dit gebied kenmerkt zich 
door hoofdzakelijk de functie wonen. In dit gebied komen veel panden met kamerbewoning voor. 

 

 

 

 

     Figuur 1. Het onderzoeksgebied 

Legenda 
Kernwinkelgebied:  oranje gebied 
Rand:  gebied tussen rode lijn en 
             oranje gebied 
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1.  Inleiding 
Begin 2012 hebben wij het rapport Parkeren van fietsen in de binnenstad 
uitgebracht. Wij hebben dat toen gedaan om de situatie rondom 
fietsparkeren en de overlast door geparkeerde fietsen zichtbaar te maken. 
De hierin gebruikte cijfers waren afkomstig van door ons uitgevoerde 
tellingen op vrijdag 18 november en zaterdag 19 november 2011. Het 
rapport bevat aanbevelingen/een handvat om een consistent en 
toekomstgericht beleid te ontwikkelen voor fietsverkeer en fietsparkeren. 
Het rapport is op 2 april 2012 aangeboden aan wethouder Milène Junius. 

De afgelopen jaren is er jammer genoeg weinig voortgang geboekt op het gebied van fietsparkeren in 
de binnenstad. Daarom hebben wij het onderwerp opnieuw opgepakt. Wij hebben daartoe eind 
oktober en begin november een drietal tellingen gedaan. 

Op 2 november maakte wethouder Harpe bekend tijdens de begrotingsbespreking in de commissie 
Ruimte en Verkeer, dat het college voor de zomer 2017 met een notitie komt voor een 
samenhangende aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een 
hieraan gekoppeld budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: 

 Preventie. Maatregelen aan de voorkant van het proces gericht op het realiseren van 
parkeren op eigen terrein of in de openbare ruimte eventueel met een financiële bijdrage. 
Bijvoorbeeld bij functiewijziging van een pand, een woning naar appartementen, of voor een 
winkel waarbij nu meer bezoek komt met fiets of scooter.  

 Capaciteit. Het vergroten van de capaciteit in de openbare ruimte zowel buiten als inpandig. 
Hierbij zullen de vragen van wel of niet bewaakt en wel of niet gratis in beschouwing worden 
genomen. 

 Handhaving. Maatregelen gericht op mensen die op het moment dat er voldoende capaciteit 
en alternatieven zijn, toch daar stallen waar het niet mag. 

Ten behoeve van input voor de nota zal er mogelijk een interactieve sessie plaatsvinden met 
raadsleden, een à twee gemeenten die deze gang al zijn gegaan, ondernemers en bewoners om 
ervaringen en ideeën te delen. 
 
Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Het 
lijkt ons nuttig om nu reeds de uitkomsten van de tellingen en een aantal van onze ervaringen 
bekend te stellen. Vandaar dat wij  dit rapport hebben gemaakt. 

Het rapport gaat uit van tellingen, dus de huidige situatie. Het fietsen neemt toe, de gemeente 
stimuleert het ook. De fietsparkeerbehoefte zal daardoor ook toenemen. De in dit rapport genoemde 
waarden moeten dus gezien worden als onderwaarden. 

Eerst behandelen wij de door ons uitgevoerde tellingen en de hieruit te trekken conclusies. Hierbij 
verwijzen wij ook een aantal keren naar de tellingen van 2011. Daarna volgt een aantal overwegingen 
gerangschikt volgens de drie hierboven genoemde pijlers. Vervolgens voeren wij een vierde pijler op, 
het verwijderen van weesfietsen en wrakken. Deze pijler is separaat en vooruitlopend op de andere 
drie pijlers uit te voeren. Het geheel wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.  
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2.1  De telling van zaterdagmiddag 29 oktober  
Wij hebben gekozen voor zaterdagmiddag omdat dit het drukste moment van de week is en dus de 
piekbehoefte aangeeft. In 2011 is er geteld op zaterdagmiddag 19 november. Die middag vond de 
intocht van Sinterklaas plaats. Dit was dus een middag met een groot evenement in de binnenstad. 
Het herhalen van de telling van 2011 leek ons niet nuttig. Het leek ons nuttig een zaterdagmiddag 
zonder evenementen te bezien, wij noemen dit in het rapport een gewone zaterdagmiddag. Dit is 
geworden zaterdag 29 oktober. 

Voorafgaand aan de telling is in het onderzoeksgebied het aantal nietjes, standaards en strekkende 
meter fietsparkeervak bepaald. De nietjes staan gemiddeld hart op hart 0,9 meter. Tegen een nietje 
kunnen twee fietsen staan, dus een fiets per 0,45 m¹. In elke standaard kan een fiets. Er zijn ook 
parkeervakken zonder nietjes of standaards. Deze vakken zijn gemarkeerd met blauwe stenen en 
worden daarom ook wel de blauwe vakken genoemd. De capaciteit van de blauwe vakken is 
berekend door de lengte van het vak te delen door de breedte van een fiets bij een nietje, 0,45 m¹ 
dus. In onderstaande tabel staat de totale capaciteit in het gebied inclusief die van de twee 
Biesieklettes. De huidige capaciteit van 2702 is 89 stuks meer dan bij de telling in 2011. 

 

Op zaterdag staan er op de Burgwal marktkramen op de plek van het blauwe fietsparkeervak. 
Daarom is dit vak niet meegeteld in de beschikbare fietsparkeercapaciteit. 

Bij de telling is gekeken naar zowel de fietsen die op de straten en pleinen waren geparkeerd als naar 
die tegen de bruggen waren geplaatst. De totalen van de telling staan in onderstaande tabel 2. 

 
 
 
Gereguleerd betekent: de fiets is geplaatst tegen een fietsnietje, in een fietsenrek of in een 
fietsparkeervak. 
Niet gereguleerd betekent: de fiets is niet geparkeerd tegen fietsnietje, in fietsenrek of 
fietsparkeervak, maar op trottoir, tegen boom, gevel, brugleuning e.d.. 
 
 

 
 

Tabel 1. Fietsstalling capaciteit kernwinkelgebied

In 2011 In 2016
Tegen een nietje 1.750 1.547
In een standaard 863 881
In een blauw vak 274

Totaal  2.613 2.702

Tabel 2. Aantal getelde fietsen in kernwinkelgebied

2011              Zaterdag 29 oktober 2016
Totaal Stallings- Geteld Geteld Totaal
geteld capaciteit gere- niet gere- geteld

guleerd guleerd
Straten en pleinen 5.566 2.702 1.961 2.582 4.543
Bruggen 311 335 335

Totaal  5.877 2.702 1.961 2.917 4.878
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Toelichting op tabel 2: 
Er stonden 4878 fietsen in het onderzoeksgebied. Dit aantal fietsen was 1000 stuks lager dan tijdens 
de Sinterklaasintocht op 19 november 2011. De telgegevens per straat, plein of brug staan in 
bijlage 1. De straten en pleinen zijn daar gerangschikt volgens tekort aan stallingscapaciteit.  
De stallingscapaciteit in het gebied is 2702 stuks, dit minus het aantal gereguleerd gestalde fietsen, 
1961 stuks, geeft een niet gebruikte capaciteit van 741 stuks. Van deze 741 zijn er 256 stuks binnen 
de straten en pleinen met een stallingstekort en 485 binnen die met eens stallingsoverschot. 
 
 In onderstaande tabel 3 staan de vijf locaties met het grootste tekort. 
 

 
 
In onderstaande tabel 4 staan de locaties met de grootste overschotten. Opvallend is het lage aantal 
fietsen in de Biesieklette Vesteplein terwijl het Vesteplein een van de locaties met het grootste 
tekort is. De straten met overschot bevinden zich overwegend aan de zuidoostkant van het 
winkelgebied. 
  

 

 

  

Tabel 3. Straten en pleinen met het grootste capaciteitstekort in kernwinkelgebied

Capaciteit Totaal Tekort
geteld

Burgwal 88 383 295
Markt 94 312 218
Bastiaansplein incl.  35 m' fietsparkeervak 240 409 169
Vesteplein + steeg tussen theater en bios 158 318 160
Oude Langendijk incl. 37 m' fietsparkeervak 134 234 100

Totaal 714 1.656 942

Tabel 4. Straten en pleinen met het grootste capaciteit overschot in kernwinkelgebied

Capaciteit Totaal Overschot
geteld

Biesieklette Vesteplein 265 123 142
Gasthuislaan zz t.a. Kruisstraat 76 27 49
Ezelsveldlaan van Zuidpoort tot Dock 152 104 48
Gasthuislaan nz  t.a. Kruisstraat 78 46 32
Asvest 48 17 31
Kruisstraat tot Gasthuislaan 36 9 27

Totaal  655 326 329
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2.1  De telling van zaterdagmiddag 29 oktober  
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Biesieklettes. De huidige capaciteit van 2702 is 89 stuks meer dan bij de telling in 2011. 

 

Op zaterdag staan er op de Burgwal marktkramen op de plek van het blauwe fietsparkeervak. 
Daarom is dit vak niet meegeteld in de beschikbare fietsparkeercapaciteit. 

Bij de telling is gekeken naar zowel de fietsen die op de straten en pleinen waren geparkeerd als naar 
die tegen de bruggen waren geplaatst. De totalen van de telling staan in onderstaande tabel 2. 

 
 
 
Gereguleerd betekent: de fiets is geplaatst tegen een fietsnietje, in een fietsenrek of in een 
fietsparkeervak. 
Niet gereguleerd betekent: de fiets is niet geparkeerd tegen fietsnietje, in fietsenrek of 
fietsparkeervak, maar op trottoir, tegen boom, gevel, brugleuning e.d.. 
 
 

 
 

Tabel 1. Fietsstalling capaciteit kernwinkelgebied

In 2011 In 2016
Tegen een nietje 1.750 1.547
In een standaard 863 881
In een blauw vak 274

Totaal  2.613 2.702

Tabel 2. Aantal getelde fietsen in kernwinkelgebied

2011              Zaterdag 29 oktober 2016
Totaal Stallings- Geteld Geteld Totaal
geteld capaciteit gere- niet gere- geteld

guleerd guleerd
Straten en pleinen 5.566 2.702 1.961 2.582 4.543
Bruggen 311 335 335

Totaal  5.877 2.702 1.961 2.917 4.878
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Toelichting op tabel 2: 
Er stonden 4878 fietsen in het onderzoeksgebied. Dit aantal fietsen was 1000 stuks lager dan tijdens 
de Sinterklaasintocht op 19 november 2011. De telgegevens per straat, plein of brug staan in 
bijlage 1. De straten en pleinen zijn daar gerangschikt volgens tekort aan stallingscapaciteit.  
De stallingscapaciteit in het gebied is 2702 stuks, dit minus het aantal gereguleerd gestalde fietsen, 
1961 stuks, geeft een niet gebruikte capaciteit van 741 stuks. Van deze 741 zijn er 256 stuks binnen 
de straten en pleinen met een stallingstekort en 485 binnen die met eens stallingsoverschot. 
 
 In onderstaande tabel 3 staan de vijf locaties met het grootste tekort. 
 

 
 
In onderstaande tabel 4 staan de locaties met de grootste overschotten. Opvallend is het lage aantal 
fietsen in de Biesieklette Vesteplein terwijl het Vesteplein een van de locaties met het grootste 
tekort is. De straten met overschot bevinden zich overwegend aan de zuidoostkant van het 
winkelgebied. 
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2.2  De telling van zondagochtend 30 oktober 

Het fietsparkeren op zaterdagmiddag bestaat uit bezoekersparkeren en bewonersparkeren. Tijdens 
het tellen is deze verdeling niet te maken. Om dit toch te kunnen doen is er ook een telling op 
zondagochtend gehouden tussen 7.00 en 8.00 uur. Op dit tijdstip zullen de bewoners nog thuis zijn. 
De telgegevens staan in bijlage 1. De resultaten staan in onderstaande tabel 5. 

 

Wij gaan ervan uit dat het grootste deel van deze bewonersfietsen ook op zaterdagmiddag in het 
kernwinkelgebied geparkeerd stond. Het aantal bezoekersparkeerders op zaterdagmiddag is dan te 
benaderen door van het totale aantal op zaterdag getelde fietsen (tabel 2) het bewonersparkeren op 
zondagochtend (tabel 5) af te trekken. Het resultaat staat hieronder in tabel 6. 

 
Het totale bewonersparkeren bedraagt 1475 fietsen, dit is 30 % van de op zaterdagmiddag getelde 
4878 fietsen. 
De 658 stuks gereguleerd bewonersparkeren is 24 % van de 2702 stuks gereguleerde capaciteit in het 
gebied. 

De telling heeft plaatsgevonden eind oktober. In het voorjaar en in de zomer zullen er meer 
bezoekers per fiets naar de binnenstad komen. Wij gaan uit van een toename van het bezoekers-
parkeren met 20 %. Het bezoekersparkeren zal daardoor met ca 600 stuks toenemen. Bij een 
evenement zoals Sinterklaas kunnen er nog 1000 fietsen bijkomen. De parkeerbehoefte zal dan 
afgerond op honderdtallen worden 6500 stuks, onderverdeeld in: 
      - bezoekersparkeren 5000 stuks (3400 + 600 + 1000 = 5000 stuks); 
      - bewonersparkeren 1500 stuks. 
 
De theoretische behoefte aan extra stallingscapaciteit bestaat uit de hiervoor bepaalde parkeer-
behoefte van 6500 stuks minus de bestaande capaciteit van 2700 stuks en is daardoor 3800 stuks. 
Een vullingsgraad van 100 % is niet te bereiken en daarnaast ligt een gedeelte van de niet gebruikte 
capaciteit op een ongunstige plek. De reële benodigde extra capaciteit bedraagt daardoor geen 3800 
stuks, maar ten minste 4000 stuks, onderverdeeld in: 
      - bezoekersparkeren 2500 stuks; 
      - bewonersparkeren 1500 stuks.   

Tabel 5. Bewonersparkeren zondagochtend in kernwinkelgebied

Geteld Geteld
gere- niet ge-

guleerd reguleerd
Straten en pleinen 658 656 1.314
Bruggen 161 161

Totaal   658 817 1.475

Totaal
geteld

Tabel 6. Bezoekersparkeren en bewonersparkeren op zaterdagmiddag in kernwinkelgebied

Capaci- Geteld Totaal
teit gere- geteld

guleerd
Bezoekersparkeren 1.303 2.100 3.403
Bewonersparkeren 658 817 1.475

Totaal   2.702 1.961 2.917 4.878

Geteld
niet gere-
guleerd
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2.3  De telling van maandagochtend 7 november 

Deze telling is gehouden om inzicht te krijgen in het bewonersparkeren op een doordeweekse dag  in 
het kernwinkelgebied en in de rand. De telling is gehouden tussen 7.00 en 8.00 uur. Op dit tijdstip 
zullen de meeste bewoners nog thuis zijn en zal er nog weinig geparkeerd zijn door medewerkers van 
bedrijven. Tevens is bepaald hoeveel van deze fietsen weesfiets of wrak zijn. De telgegevens staan in 
bijlage 1. De resultaten staan in onderstaande tabel 7. 

 

 

Weesfietsen¹. Dit zijn fietsen die langer dan 28 dagen onafgebroken geparkeerd staan. 
Fietswrakken1. Dit zijn fietsen die: 
 1. rijtechnisch in onvoldoende staat zijn (er is niet mee te rijden, want er missen essentiële 
onderdelen en/of essentiële onderdelen zijn defect); 
 2. uiterlijk verwaarloosd zijn (er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van 
gedaan. Dit is te zien aan stof, mos, verdroogde en lekke banden, begroeiing en een verroeste 
ketting). 
Of een fiets een fietswrak is, wordt beoordeeld op basis van deze twee criteria gezamenlijk.  

Toelichting op tabel 7: 
Van het bewonersparkeren in het kernwinkelgebied is: 
- 873 stuks of 57 % niet gereguleerd; 
- 343 stuks of 22 % weesfiets of wrak. In 2012 werd ook het aantal wrakken en weesfietsen geteld. 
Het aantal bedroeg toen 178. Het aantal is verdubbeld.  

Van het bewonersparkeren in de rand is: 
- 1032 stuks of 60 % niet gereguleerd; 
- 347 stuks of 20 % weesfiets of wrak. 

Van het bewonersparkeren in het kernwinkelgebied plus de rand is: 
- 1905 stuks of 59 % niet gereguleerd; 
- 690 stuks of 21 % weesfiets of wrak. 

 
                                                           
1 ”Juridische aspecten handhaving op fietsparkeren” versie 2 , april 2012 Kenniscentrum Fietsberaad i.s.m. 
adviesbureau Berenschot 
 

Tabel 7. Bewonersparkeren in kernwinkelgebied en rand

Capaci- Geteld Totaal Waarvan
teit gere- geteld weesfiets

guleerd of wrak
Straten en pleinen 650 698 1.348 281
Bruggen 175 175 62

Totaal kernwinkelgebied   2.702 650 873 1.523 343
Straten en pleinen 695 949 1.644 326
Bruggen 83 83 21

Totaal rand   949 695 1.032 1.727 347
Totaal kernwinkelgebied en rand   3.651 1.345 1.905 3.250 690

Geteld
niet gere-
guleerd
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2.4  Conclusies 

Op basis van de drie tellingen worden de volgende conclusies getrokken: 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied 
bedraagt 5500 stuks en is als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 4000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een zaterdagmiddag met een evenement in het 
kernwinkelgebied is 1000 stuks hoger en bedraagt 6500 stuks, als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 5000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het capaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag bedraagt in het kernwinkelgebied 3000 
stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 1500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Het capaciteitstekort op een zaterdagmiddag met evenement bedraagt in het 
kernwinkelgebied 4000 stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 2500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Ook op locaties met een capaciteitstekort wordt niet alle reguliere capaciteit benut. Dit geldt 
het meeste voor de biesieklette op het Vesteplein.  

 Aan de zuidoostzijde van het kernwinkelgebied is ook op zaterdagmiddag enig 
capaciteitsoverschot. 

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied op zaterdagmiddag neemt een kwart van de 
reguliere capaciteit in. Het telt 350 stuks weesfiets of wrak. Dit laatste is een verdubbeling 
t.o.v. 2011. 

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied plus rand bedraagt 3300 stuks, waarvan 60 % 
niet gereguleerd en waarvan 700 stuks ofwel een op de vijf weesfiets of wrak is. 
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3.   Overwegingen  
Deze paragraaf bevat overwegingen die naar ons idee een belangrijke rol spelen bij het vinden van 
oplossingen voor het fietsparkeerprobleem. De overwegingen zijn gerangschikt volgens de drie 
pijlers. 

 Preventie. 
 Capaciteit. 
 Handhaving. 

Gezien het grote belang van het opruimen van weesfietsen en wrakken wordt dit onderwerp apart 
behandeld. 
 

3.1 Preventie 

Fietsparkeernormen. In de Nota parkeernormen 2013 zijn normen voor autoparkeren en voor 
fietsparkeren opgenomen. De normen zijn van toepassing bij nieuwbouw, uitbreiding en 
functiewijziging. Hierbij hoeft echter niet gecompenseerd te worden voor eventuele tekorten uit het 
verleden. De normen zijn gericht op piekbelasting. Hieronder staat voor enkele functies het 
benodigde normaantal fietsparkeerplaatsen (ffp), bijlage 2 geeft alle normgetallen.  
  Winkelcentrum        2, 7     ffp  per 100 m² bruto vloer oppervlak (bvo) 
  Restaurant (eenvoudig)        18   “   “  
  Bioscoop     7,8  “   “ 
  Theater      24  “ per 100 zitplaatsen 
 
Op basis van bovenstaande normen kan voor het kernwinkelgebied de volgende indicatieve 
rekensom worden gemaakt voor het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen: 
  Winkels     50.000 m² bvo vraagt  2,7x500 = 1.350  ffp 
  Horeca      10.000 m² bvo       “  18x100  = 1.800   “ 
  Bioscoop     3.000 m² bvo      “  7,8x30  =    234    “ 
  Theater           900 stoelen      “    24x9  =    216    “ + 
      Totaal    3.600  ffp    
Op zaterdagmiddag kunnen er 5000 bezoekersfietsen in het kernwinkelgebied geparkeerd zijn. 
Volgens de bovenstaande rekensom bedraagt de benodigde parkeercapaciteitcapaciteit 3600 stuks. 
De normen zijn gericht op piekbelasting. De normgetallen zijn dus voor de binnenstad te laag. 
Daarnaast neemt het fietsen toe, van gemeentezijde wordt dit ook gestimuleerd. Dit vraagt ook om 
hogere normen. 

Terrassen. Veel horecagelegenheden hebben een terras. De Nota parkeernormen geeft niet aan dat 
het terrasoppervlak meegeteld moet worden bij het bepalen van de fietsparkeerbehoefte. Dit is naar 
ons idee een lacune, dit laat ook de praktijk zien. Diverse gemeenten geven in hun parkeernorm wel 
aan dat het terrasoppervlak meegeteld moet worden. Daarnaast is het verkrijgen van een 
terrasvergunning naar onze mening een uitbreiding van de bedrijfsvloeroppervlakte, en vraagt dus 
om het toepassen van de parkeernorm. 
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Op de terraszonekaart2 staan op Beestenmarkt en Vesteplein vakken aangegeven als terraslocatie. 
Delen hiervan zijn op dit moment niet in gebruik als terras en daar worden nu fietsen geparkeerd. Op 
het moment dat deze plekken wel ingevuld worden met terrassen, zal de fietsstallingsbehoefte daar 
toenemen en zal de stallingscapaciteit afnemen. De tot dan toe daar geparkeerde fietsen worden 
verdrongen naar aanliggende locaties en zullen daar weer voor overlast zorgen.  

Parkeerbijdrage. Er zijn locaties in de binnenstad waar het voor een ondernemer moeilijk is de 
benodigde fietsparkeerplaatsen te realiseren. De nota Parkeren kent wel een afkoopregeling voor 
autoparkeerplaatsen, maar niet voor fietsparkeerplaatsen. Dit is wel een mogelijkheid. Hieronder 
staat weergegeven hoe Deventer dit opgenomen heeft in haar parkeernormen3. 

“Van een parkeerbijdrage voor fietsen zal slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn. Dit, 
omdat uitgangspunt is dat fietsparkeren op eigen terrein wordt opgelost of dat er vanuit de “Nota 
standaardoplossingen Fietsparkeren” (verwacht eind 2013), een andere oplossing wordt gekozen en 
uitgevoerd. Als het fietsparkeren toch via een parkeerbijdrage wordt geregeld, dan neemt de 
gemeente de verantwoordelijkheid over. De parkeerbijdrage voor de fiets is gebaseerd op de 
parkeerbijdrage voor de auto, want ook voor de fiets geldt dat de parkeeroplossing in de binnenstad 
over het algemeen duurder zal zijn dan de oplossing elders. Op basis van het uitgangspunt dat per 
autoparkeerplaats zes fietsen comfortabel en snel kunnen parkeren op dezelfde oppervlakte zijn 
bovenstaande bedragen door 6 gedeeld. 

 ” 

 
Bewonersparkeren. Uitgangspunt bij bewonersparkeren is dat het niet plaatsvindt in de openbare 
ruimte. Het bewonersparkeren is hierdoor in het kernwinkelgebied een concurrent van het 
bezoekersparkeren. Stel dat het bewonersparkeren daar niet meer op straat zou plaatsvinden, maar 
in een hiervoor bedoelde berging, dan zou het niet gereguleerde parkeren in het kernwinkelgebied 
om te beginnen afnemen van 2973 naar 2100. Zie onderstaande tabel 8.  

 

Daarnaast zouden ook de 650 gereguleerde plaatsen die nu worden ingenomen door het 
bewonersparkeren, vrijkomen. Hierdoor kan het niet gereguleerde bezoekersparkeren afnemen van 
2100 – 650 naar 1450. Door de afname van het aantal niet gereguleerde fietsen zal het straatbeeld 
netter worden. Dit zal meer fietsers stimuleren om hun fiets gereguleerd te stallen. Dit zal ertoe 
                                                           
2 Bijlage drie bij Uitvoeringbeleid Terrassen 2015 Delft 
3 Nota Parkeernormen Deventer Auto en fiets 2013 versie 2/10/2013 

Zone Bedrag per parkeerplaats (fiets)
Centrum € 2.124
Eerste schil centrum € 690
Tweede schil centrum € 555
Rest bebouwde kom en buitengebied € 275

Tabel 8. Parkeren in kernwinkelgebied 

Capaci- Gere- Niet gere- Totaal Waarvan
teit guleerd guleerd wrak of

weesfiets
Bezoekersparkeren 1.303 2.100 3.403
Bewonersparkerend 650 873 1.523 343

Totaal   2.702 1.953 2.973 4.926 343

 
 

14 
 

leiden dat de op zaterdagmiddag niet benutte gereguleerde capaciteit, zie tabel 4, meer benut gaat 
worden, waardoor het niet gereguleerde stallen weer afneemt. Kortom preventieve maatregelen in 
het kernwinkelgebied gericht op bewonersparkeren geven grote kwantitatieve en kwalitatieve 
voordelen.  

In de rand vindt weinig bezoekersparkeren plaats, niet alleen op zaterdag, maar ook gedurende de 
week. Daarnaast vindt een gedeelte van het bewonersparkeren overdag tijdens werkdagen niet 
plaats, omdat de bewoners dan met de fiets weg zijn. In de schil is het bewonersparkeren dus geen 
concurrent van het bezoekersparkeren. Aanpak van het fietsparkeren is hier niet vanuit 
kwantitatieve overwegingen nodig, maar weer wel uit kwalitatieve overwegingen.  

Het bewonersparkeren betreft overwegend bewoners van huurkamers. De huurders hebben niet 
bewust gekozen voor een kamer zonder fietsenberging en dus parkeren op straat; er was geen 
andere woonruimte beschikbaar. Het kan deze groep daarom ook niet kwalijk genomen worden dat 
zij op straat parkeert. De pandeigenaar, de verhuurder, is degene die primair aangesproken moet 
worden. Wellicht dat de te ontwikkelen omzettingsvergunning4 voor nieuwe gevallen van 
verkamering een handvat biedt. Naast een dwingende aanpak is ook een niet dwingende aanpak 
mogelijk. Dit laatste heeft meer kans naarmate de gemeente de benodigde capaciteit voor het 
bezoekersparkeren realiseert, het goede voorbeeld geeft dus. 

Een gedeelte van het niet gewenste parkeergedrag is terug te leiden op onwetendheid. Actieve 
voorlichting bijvoorbeeld over waar geparkeerd kan worden, regelgeving rond weesfietsen en 
wrakken is daarom nodig. Voorlichting door middel van aanspreken en flyeren op zaterdag of briefjes 
in de brievenbus doen zijn hiervoor geschikte methodes. Fietscoaches of fietsstewards zijn hierbij van 
groot nut. 

 
3.2  Capaciteit 

Fietsers. Zij hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn 
aan die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik van 
hun logica en voorkeuren bij het vinden van oplossingen. Een telling, analyse en interview met 
fietsers kan hieraan een grote bijdrage leveren. Zoek het niet in ontmoedigen, maar in een andere 
plek meer aantrekkelijk maken. 

Fietsparkeerplaatsen. Het huidige aantal fietsparkeerplaatsen in het kernwinkelgebied is 2702. Het 
capaciteitstekort op zaterdagmiddag is 4000 stuks . Het tekort is als volgt te verdelen 
    - bezoekersparkeren 2500; 
    - bewonersparkeren 1500. 
Van het tekort aan bezoekersparkeren treedt 1000 stuks op bij evenementen. 
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Tijdelijke extra stalling bij evenementen. Een oplossing bij 
topdrukte kan zijn het realiseren van tijdelijke stalling door 
hiervoor afzetten/markeren van openbare ruimte 
bijvoorbeeld op Markt naast Stadhuis of rond Oude Kerk. 
Meer structurering en gebruiksgemak treedt op door het 
gebruik van mobiele stallingen. De hiernaast getoonde 
mobiele stalling heeft een capaciteit van 300 fietsen. Voor 
het organiseren van een evenement is een vergunning nodig. Het realiseren van extra stallingsruimte 
kan onderdeel zijn van een evenementenvergunning. 

Blauwe vakken. In 2013 zijn er fietsnietjes verwijderd en zijn er daarvoor in de plaats 
fietsparkeervakken gemaakt in en rondom de Choorstraat, Oude Langendijk en Bastiaansplein. De 
nieuwe vakken zijn gemarkeerd met blauwe stenen en worden daarom de blauwe vakken genoemd. 
Dit5 is gedaan om het fietsparkeren meer gestructureerd te laten plaatsvinden en om het 
bewonersparkeren op die plekken te ontmoedigen. De fietsen worden nu in het blauwe vak geplaatst 
en in het verlengde ervan. Het ontmoedigen van het bewonersparkeren door de nietjes weg te halen 
blijkt niet te werken. De bewoners parkeren hier alsnog of zetten hun fiets nu vast aan bomen, 
lantaarnpalen etc., zie ook de twee onderstaande foto’s. Bij grote drukte vallen series fietsen om en 
de bezoekersparkeerder mist de mogelijkheid om zijn fiets tegen diefstal vast te zetten aan een 
nietje. Onze conclusie is dat de blauwe vakken enigszins structureren, maar dat zij dit alleen doen op 
plekken waar voldoende ruimte is. Zij geven geen capaciteitsvergroting en vormen geen oplossing 
voor ongewenst bewonersparkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Choorstraat en Oude Langendijk zondagochtend 10.00 uur. 

Nietjes tegen stoepband. Op een aantal plaatsen in de schil zijn er in nauwe straten nietjes geplaatst 
evenwijdig aan- en op kleine afstand van de trottoirband. De fietsen die tegen de nietjes geplaatst 
worden, zijn overwegend fietsen van bewoners. Het voordeel van deze oplossing is dat fietsen niet 
meer tegen de gevel van het eigen huis geplaatst hoeven te worden. Het nadeel is dat de doorgang 
tussen de gevel en de fietsen vaak te klein wordt, zie foto. Zeker voor ouderen die moeilijk ter been 
zijn, is dit zeer nadelig. Daarom zijn wij geen voorstander van deze oplossing. 
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Nietjes evenwijdig aan de trottoirband. 

 

Gratis bewaakt stallen. Om de fietsparkeerproblematiek in de binnenstad aan te pakken is het stallen 
in de bewaakte stallingen, de Biesieklettes, Oude Langendijk en Vesteplein per 1 oktober 2012 gratis 

geworden. Dit heeft geleid tot meer stallen, zie 
ook het figuur hiernaast afkomstig uit 
Jaarverslag 2015 van De Biesieklette. Vanaf 
2015 moet er door gemeentelijke bezuinigingen 
weer betaald worden in de Biesieklettes, dit 
heeft geleid tot afname van het gebruik, zie het 
figuur hiernaast. Het huidige tarief bedraagt 
voor fiets: 1e uur gratis, daarna € 0,50 per dag 
en voor brommer, scooter, bakfiets: € 0,95 per 
dag.  
Met ingang van 1 juli 2016 is er geen bewaking 

meer in de Biesieklette op de Oude Langendijk, de stalling is nog wel te gebruiken. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de mensen wel bewaakt willen stallen, maar er niet voor willen betalen. 
Dit is wellicht mede de reden waarom de Biesieklette op het Vesteplein bij onze telling op 
zaterdagmiddag nog niet voor de helft was gevuld, zie tabel 4. Inpandige fietsenstallingen kunnen 
deel gaan uitmaken van het fietsparkeerplan. Deze voorzieningen zijn relatief duur, waardoor het in 
de rede ligt betaling voor het stallen te vragen. Gezien de ervaringen met de Biesieklettes zal dit naar 
verwachting het daadwerkelijk gebruik tegengaan. In Maastricht is dezelfde ervaring opgedaan: met 
ingang van 2012 moest er betaald worden, 50 cent per dag, om een fiets bewaakt te stallen. De 
verwachting was 3 ton op jaarbasis aan inkomsten te verkrijgen. Het bleek slechts € 70.000 te zijn 
daar de fietsenstalling veel minder werd gebruikt. De maatregel is in 2013 teruggedraaid. 
 
Stedelijke ontwikkelingen. Zoals uit de tellingen blijkt, wordt een deel van de bestaande 
fietsparkeercapaciteit aan de zuidoostkant van het kernwinkelgebied niet gebruikt, zie ook tabel 4. 
De fietsstromen vanaf de Bastiaansbrug en op de Ezelsveldlaan vanuit de richting Oostpoort, houden 
op bij het Bastiaansplein. De verklaring hiervoor is mede dat de Kruisstraat bijzonder onaantrekkelijk 
is. De Kruisstraat presenteert zich als de achterkant van de binnenstad, een aan- en afvoerroute.  
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Op dit moment wordt van gemeentewege onderzocht om het laden en lossen voor Jumbo, Lidl en de 
nieuwe winkel(s) op de V&D-locatie te centraliseren. Tevens wordt onderzocht om de Kruisstraat 
(deels) te herinrichten zodat verkeerstromen gescheiden kunnen worden. Het is aan te bevelen om 
hierbij expliciet aandacht te besteden aan het aantrekkelijk maken van de Kruisstraat als aanrijroute 
voor fietsers naar de binnenstad. Dit zal niet alleen helpen het fietsstallingprobleem op te lossen, 
maar dit zal ook de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten. 

Ontwikkellocaties die vrijwel aan het einde van een fietsaanrijroute liggen, zoals Gasthuisplaats en 
voorkant Yperdek, zijn voor de hand liggende plekken voor het realiseren van een inpandige stalling. 

 
3.3  Handhaving 

Vanuit handhaving gezien zijn er vier redenen om op te treden. De fiets is 

 geparkeerd voor een (nood)uitgang, brandkraan, op een blindegeleidestrook of direct aan of 
op de tram/-busbaan of rijweg, de verkeersveiligheid en/of de verkeersvrijheid wordt 
gehinderd (gevaarlijk geparkeerd); 

 geparkeerd buiten de expliciet door het college daarvoor aangewezen voorzieningen en/of 
plaatsen en/of ruimten (fout geparkeerd); 

 langer dan de in de APV opgenomen toegestane termijn onafgebroken/ongebruikt 
geparkeerd in een bepaald gebied (weesfiets); 

 in rijtechnisch onvoldoende staat (er is niet mee te rijden / er missen essentiële onderdelen 
of deze zijn defect) er is lang niet op gereden, de eigenaar heeft er kennelijk afstand van 
gedaan (wrak). 

In deze paragraaf zullen wij ingaan op de eerste twee redenen. De andere twee redenen, weesfiets 
en wrak, zullen behandeld worden in de volgende paragraaf.  

Het kunnen optreden tegen gevaarlijk of fout geparkeerde fietsen is geregeld in de Algemene 
Plaatselijke Verordening Delft (APV) in de artikelen 2:46 en 5:10 lid 1 en 2. 

Gevaarlijk geparkeerd. Hierbij is sprake van spoedeisend belang. De gemeente kan de fiets direct 
verwijderen. Dit vraagt om aanwezigheid van een handhaver en het laten verwijderen. Dit brengt 
relatief veel kosten met zich mee. 

Een handhaver kan een gevaarlijk of fout geparkeerde fiets in plaats van laten verwijderen ook zelf 
op een goede plek zetten. Dit heeft verschillende voordelen: de gevaarlijke situatie wordt per direct 
opgeheven, het stimuleert andere fietsers om hun fiets ook netjes te parkeren, het is 
publieksvriendelijk en voor alle betrokkenen goedkoper. Hiervoor kunnen ook fietscoaches of 
fietsstewards ingezet worden. Zij kunnen ook voorlichting en aanwijzingen geven.  
 
Fout geparkeerd. Bij fout parkeren is er geen spoedeisend belang, maar omdat fout geparkeerde 
fietsen het uiterlijke aanzien van de omgeving aantasten en invloed kunnen hebben op de beleving 
van veiligheid, is het wenselijk deze fout geparkeerde fietsen vrij snel te verwijderen. Het is in 
Nederland gebruikelijk om de overtreder 1 tot 24 uur de tijd te geven om de overtreding op te 
heffen, de zogenaamde begunstigingstermijn. De gemeente heeft de vrijheid om zelf een 
begunstigingstermijn te stellen die aansluit bij de wensen en doelen die de gemeente nastreeft met 
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de handhaving en de aanwezige handhavingscapaciteit. Op dit ogenblik is er geen parkeerverbod in 
de binnenstad. 
 
Het instellen van een parkeerverbod, ook wel regulering genoemd, is geen oplossing voor een 
capaciteitstekort. Een parkeerverbod zonder voldoende capaciteit leidt tot: 

 veel overtredingen, dus een grote handhavinginspanning en 
 verdringing fietsen naar omliggende straten, waar de fietsen weer extra problemen geven. 

De voldoende capaciteit moet gerealiseerd worden voor: 

 bezoekersparkeren onderverdeeld in   - kort, minder dan 1 uur “boodschap doen” 
                                  - lang, meer dan 1 uur “winkelen/terrasje pakken” 

 bewonersparkeren. 

Een verbod wordt ingesteld voor een bepaald gebied en kan betrekking hebben op: 

 parkeren buiten de parkeervoorzieningen (nietje, standaard of blauw vak)  
 nergens mogen parkeren. 

In het geval van nergens mogen parkeren moet de totale benodigde stallingscapaciteit aan de rand 
van het gebied worden gerealiseerd. Er vervalt dan ook de bestaande capaciteit in het gebied. Ergens 
wel mogen fietsen, maar niet mogen parkeren is raar. De logica vraagt dan om het instellen van een 
fietsverbod. Dit kan alleen als er voldoende alternatieve fietsroutes beschikbaar zijn.  
 
De conclusie is dat handhaving op fout gestalde fietsen alleen mogelijk is indien er in de directe 
omgeving voldoende stallingscapaciteit beschikbaar is. Een parkeerverbod, in welke vorm dan ook, 
komt pas in beeld als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekersparkeren en voor 
bewonersparkeren. 
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3.4  Weesfietsen en wrakken 

De weesfietsen en wrakken spelen in de binnenstad een grote rol: 

 het betreft in het door ons beschouwde gebied 690 stuks; 
 het is daarmee 21 % van het bewonersparkeren; 
 zij zijn zeer ontsierend, dit komt de binnenstad stad als geheel niet ten goede. 

De voordelen van het verwijderen van wrakken en weesfietsen zijn groot: 

 geeft snel extra stallingsruimte; 
 geeft goedkope stallingsruimte; 
 maakt het straatbeeld aantrekkelijker door geen fietsen en wrakken aan bomen, palen e.d.; 
 net straatbeeld inspireert tot net handelen en tot beter fietsparkeergedrag; 
 draagt bij aan preventie van fietsendiefstal: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een 

chaotische omgeving normoverschrijding stimuleert en ondermeer bijdraagt aan meer 
diefstal van fietsen;  

 Controle van de verwijderde weesfietsen op diefstal biedt de mogelijkheid om meer fietsen 
aan de rechtmatige eigenaar terug te geven; 

 draagt bij aan een verbeterde mobiliteit van mindervaliden en gebruikers van hulpmiddelen 
(want de doorgang op openbare weg wordt minder belemmerd door geparkeerde fietsen); 

 de gemeente geeft het goede voorbeeld, zie ook de opmerking hierover bij Preventie. 

Daarom vragen wij speciale aandacht voor het verwijderen van weesfietsen en wrakken. 

Het juridische kader voor handhaving op weesfietsen en wrakken is de APV Delft Artikel 5:10 
Overlast van fiets of bromfiets 
lid 3. Het is verboden: 
a. fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen op dezelfde locatie op de weg te laten staan. Het 
college kan gebieden aanwijzen waarvoor een kortere stallingsduur geldt. 

Om te bepalen of een fiets een weesfiets is, plaatst de gemeente afdeling Handhaving en Toezicht 
een touwtje aan de spaken en frame. Zodra de fiets wordt gebruikt, breekt het touwtje. Is het 
touwtje na 28 dagen nog steeds intact, dan wordt de fiets aangemerkt als een weesfiets. De fiets 
krijgt dan een zichtbaar geel label met daaraan vastgeplakt een waarschuwing (aankondiging van 
beschikking). De eigenaar kan de fiets dan binnen de begunstigingstermijn van twee dagen zelf 
verwijderen.  
 
Is de fiets na deze termijn niet weggehaald, dan zal de gemeente bestuursdwang toepassen en de 
fiets laten verwijderen. Het verwijderen wordt gedaan door het Fietsdepot Haaglanden. Het 
Fietsdepot Haaglanden is een initiatief van de gemeente Den Haag, Delft en Pijnacker-Nootdorp. 
Verwijderde fietsen kunnen tegen betaling (€ 25) terug worden gekregen in het depot. Niet-
opgehaalde fietsen worden na de bewaartermijn vernietigd of verkocht aan handelaren of leer-werk-
centra. 
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Door ons is geconstateerd dat er meestal 
individuele fietsen worden getouwd, dus niet 
integraal een groep of een straat. Daarnaast 
worden fietsen na afloop van de 
begunstigingstermijn van twee dagen niet 
direct verwijderd. Dit duurt weken tot 
maanden. Navraag heeft ons geleerd dat de 
capaciteit van het Fietsdepot Haaglanden een 
beperkende factor kan zijn. Het komt ook voor 
dat de fiets gewoon wordt vergeten, zie foto 
hier links gemaakt op 15 november 2016.  
Wij  stellen daarom voor dat na het verlopen 

van de begunstigingtermijn over het gele label een rood label wordt geplakt met de tekst 
Verwijderen. Hiermee is het duidelijk dat deze fiets verwijderd moet worden en worden de fietsen 
met een geel label “verdacht”: moeten worden gecheckt op verlopen begunstigingstermijn. 
 
Wrakken. Het juridische kader voor handhaving op wrakken is de APV Delft 
Artikel 5:10 Overlast van fiets of bromfiets lid 3. Het is verboden: 
b. fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaar-
loosde staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan. 

Wrakken zijn fietsen die6 
1. Rijtechnisch in onvoldoende staat zijn (er is niet mee te rijden, want er missen essentiële 
onderdelen en/of essentiële onderdelen zijn defect). 
 2. Uiterlijk verwaarloosd zijn (er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van 
gedaan. Dit is te zien aan stof, mos, verdroogde en lekke banden, begroeiing en een verroeste 
ketting). 
 Of een fiets een fietswrak is, wordt beoordeeld op basis van deze twee criteria gezamenlijk.  

  

Vergeten wrakken, rechts detail van de daaraan bevestigde waarschuwing. Foto’s gemaakt op 17 november 2016, dus vijf 
weken na aanbrengen waarschuwing. 

 

                                                           
6 “Juridische aspecten handhaving op fietsparkeren” versie 2 , april 2012 Kenniscentrum Fietsberaad i.s.m. 
adviesbureau Berenschot 
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6 “Juridische aspecten handhaving op fietsparkeren” versie 2 , april 2012 Kenniscentrum Fietsberaad i.s.m. 
adviesbureau Berenschot 
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Dezelfde situatie, maar nu op 5 december. Geel label met waarschuwing is verdwenen, het wrak is nu getouwd. 

De begunstigingstermijn voor wrakken is volgens het gele label in Delft vijf dagen. Dit betekent dat er 
na het constateren van een wrak er een formele waarschuwing gemaakt moet worden. Dit kost tijd 
en dus geld en het wrak kan niet direct worden weggehaald. Het risico van vergeten is ook hierbij 
aanwezig: wij hebben heel wat vergeten wrakken aangetroffen. Indien fietswrakken worden 
verwijderd niet op grond van de APV, maar op grond van de Afvalstoffenverordening, kunnen de 
fietswrakken direct worden verwijderd en (eventueel na controle op diefstal) vernietigd. Amsterdam 
pakt het op deze wijze7 aan: 

“Bij het verwijderen van fietswrakken geldt geen begunstigingstermijn omdat dit geen handhaving is, 
maar het verwijderen van verkeerd aangeboden afval.” 

Het voordeel van de aanpak via de afvalstoffenregeling is dat er geen waarschuwing gemaakt hoeft 
te worden en dat er niet een keer teruggekomen hoeft te worden. Dit scheelt tijd en geld, en de kans 
op vergeten neemt af.  

Voorstel. Ons voorstel ten aanzien van de weesfietsen en wrakken is: 

 wrakken verwijderen verplaatsen van APV naar Afvalstoffenverordening; 
 maak, naast het reageren op een individuele melding, een jaarplanning voor ten minste 

eenmaal per jaar integraal touwen straat voor straat; 
 reserveer hiervoor capaciteit en geld bij Handhaving en bij het Fietsdepot Haaglanden; 
 De actie zelf als volgt uitvoeren: 

- alle fietsen van touwtje voorzien; 
- de wrakken direct van rood label voorzien ; 
- de wrakken met rood label direct laten verwijderen; 
- 28 dagen later de fietsen met niet verbroken touwtjes voorzien van geel label en 
waarschuwing; 
- direct na verstrijken begunstigingstermijn, dus na drie dagen, bij de weesfietsen over het 
gele label het rode label met de tekst verwijderen plakken; 
- de weesfietsen met rood label direct laten weghalen.  
 

De actie kan nu gestart worden los van het actieplan.  

                                                           
7 Handboek handhaving fietssparkeren gemeente Amsterdam maart 2016 
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4.   Conclusie en aanbevelingen 

4.1.  Conclusies 

Op basis van de drie tellingen worden de volgende conclusies getrokken: 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied 
bedraagt 5500 stuks en is als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 4000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een zaterdagmiddag met een evenement in het 
kernwinkelgebied is 1000 stuks hoger en bedraagt 6500 stuks, als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 5000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het capaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag bedraagt in het kernwinkelgebied 3000 
stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 1500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Het capaciteitstekort op een zaterdagmiddag met evenement bedraagt in het 
kernwinkelgebied 4000 stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 2500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Ook op locaties met een capaciteitstekort wordt niet alle reguliere capaciteit benut. Dit geldt 
het meeste voor de biesieklette op het Vesteplein.  

 Aan de zuidoostzijde van het kernwinkelgebied is ook op zaterdagmiddag enig 
capaciteitsoverschot. 

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied op zaterdagmiddag neemt een kwart van de 
reguliere capaciteit in. Het telt 350 stuks weesfiets of wrak. Dit laatste is een verdubbeling 
t.o.v. 2011. 

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied plus rand bedraagt 3300 stuks, waarvan 60 % 
niet gereguleerd en waarvan 700 stuks ofwel een op de vijf weesfiets of wrak is. 

 
4. 2  Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de overwegingen wordt het volgende aanbevolen. 

Betreffende Preventie 
De Nota parkeernormen 2013 geeft ook normaantallen voor fietsparkeerplaatsen, zie bijlage 2. Deze 
normgetallen zijn voor het kernwinkelgebied aan de lage kant. Bezie deze normen opnieuw. 

De Nota parkeernormen geeft niet aan dat het terrasoppervlak meegeteld moet worden bij het 
bepalen van de fietsparkeerbehoefte voor horeca, terwijl dit in andere gemeentes wel zo is. Pas de 
Nota parkeernormen hierop aan. 
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Dezelfde situatie, maar nu op 5 december. Geel label met waarschuwing is verdwenen, het wrak is nu getouwd. 

De begunstigingstermijn voor wrakken is volgens het gele label in Delft vijf dagen. Dit betekent dat er 
na het constateren van een wrak er een formele waarschuwing gemaakt moet worden. Dit kost tijd 
en dus geld en het wrak kan niet direct worden weggehaald. Het risico van vergeten is ook hierbij 
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verwijderd niet op grond van de APV, maar op grond van de Afvalstoffenverordening, kunnen de 
fietswrakken direct worden verwijderd en (eventueel na controle op diefstal) vernietigd. Amsterdam 
pakt het op deze wijze7 aan: 

“Bij het verwijderen van fietswrakken geldt geen begunstigingstermijn omdat dit geen handhaving is, 
maar het verwijderen van verkeerd aangeboden afval.” 

Het voordeel van de aanpak via de afvalstoffenregeling is dat er geen waarschuwing gemaakt hoeft 
te worden en dat er niet een keer teruggekomen hoeft te worden. Dit scheelt tijd en geld, en de kans 
op vergeten neemt af.  

Voorstel. Ons voorstel ten aanzien van de weesfietsen en wrakken is: 

 wrakken verwijderen verplaatsen van APV naar Afvalstoffenverordening; 
 maak, naast het reageren op een individuele melding, een jaarplanning voor ten minste 

eenmaal per jaar integraal touwen straat voor straat; 
 reserveer hiervoor capaciteit en geld bij Handhaving en bij het Fietsdepot Haaglanden; 
 De actie zelf als volgt uitvoeren: 

- alle fietsen van touwtje voorzien; 
- de wrakken direct van rood label voorzien ; 
- de wrakken met rood label direct laten verwijderen; 
- 28 dagen later de fietsen met niet verbroken touwtjes voorzien van geel label en 
waarschuwing; 
- direct na verstrijken begunstigingstermijn, dus na drie dagen, bij de weesfietsen over het 
gele label het rode label met de tekst verwijderen plakken; 
- de weesfietsen met rood label direct laten weghalen.  
 

De actie kan nu gestart worden los van het actieplan.  

                                                           
7 Handboek handhaving fietssparkeren gemeente Amsterdam maart 2016 
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4.   Conclusie en aanbevelingen 

4.1.  Conclusies 

Op basis van de drie tellingen worden de volgende conclusies getrokken: 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied 
bedraagt 5500 stuks en is als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 4000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het aantal geparkeerde fietsen op een zaterdagmiddag met een evenement in het 
kernwinkelgebied is 1000 stuks hoger en bedraagt 6500 stuks, als volgt onderverdeeld: 
       - bezoekersparkeren 5000; 
       - bewonersparkeren 1500. 

 Het capaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag bedraagt in het kernwinkelgebied 3000 
stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 1500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Het capaciteitstekort op een zaterdagmiddag met evenement bedraagt in het 
kernwinkelgebied 4000 stuks. Dit aantal is als volgt te verdelen: 
         - bezoekersparkeren 2500; 
         - bewonersparkeren 1500.        

 Ook op locaties met een capaciteitstekort wordt niet alle reguliere capaciteit benut. Dit geldt 
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 Aan de zuidoostzijde van het kernwinkelgebied is ook op zaterdagmiddag enig 
capaciteitsoverschot. 

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied op zaterdagmiddag neemt een kwart van de 
reguliere capaciteit in. Het telt 350 stuks weesfiets of wrak. Dit laatste is een verdubbeling 
t.o.v. 2011. 

 Bewonersparkeren in het kernwinkelgebied plus rand bedraagt 3300 stuks, waarvan 60 % 
niet gereguleerd en waarvan 700 stuks ofwel een op de vijf weesfiets of wrak is. 

 
4. 2  Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de overwegingen wordt het volgende aanbevolen. 

Betreffende Preventie 
De Nota parkeernormen 2013 geeft ook normaantallen voor fietsparkeerplaatsen, zie bijlage 2. Deze 
normgetallen zijn voor het kernwinkelgebied aan de lage kant. Bezie deze normen opnieuw. 

De Nota parkeernormen geeft niet aan dat het terrasoppervlak meegeteld moet worden bij het 
bepalen van de fietsparkeerbehoefte voor horeca, terwijl dit in andere gemeentes wel zo is. Pas de 
Nota parkeernormen hierop aan. 
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Op de terraszone kaart staan op de Beestenmarkt en het Vesteplein vakken aangegeven als 
terraslocatie, deze zijn op dit moment niet in gebruik als terras, maar als stalling. Wees voorbereid op 
de consequenties als deze vakken wel als terras in gebruik genomen worden. 

Beschouw fietsparkeerplekken niet als restplekken in de openbare ruimte, maar bescherm deze. 
Voorkom Nimbygedrag waarbij fietsparkeerplekken worden doorgeschoven. 

Er zijn locaties in de binnenstad waar het voor een ondernemer moeilijk is de benodigde 
fietsparkeerplaatsen te realiseren. Bezie in navolging van andere gemeenten de mogelijkheid van 
een parkeerbijdrage voor fietsen, en maak dan ook duidelijk dat gelden worden gebruikt voor het 
realiseren van extra stallingscapaciteit in de buurt. 

Het bewonersparkeren heeft door de week en op zaterdag een grote kwantitatieve en kwalitatieve 
invloed op de openbare ruimte in het kernwinkelgebied. Geef ruim aandacht aan deze vorm van 
fietsparkeren. 

Bewonersparkeren is grotendeels het gevolg van kamerverhuur zonder fietsenstalling. Neem 
fietsparkeren mee in beleid rond verkamering, en overweeg ook hier de mogelijkheid tot het afkopen 
van de verplichte parkeervoorziening door een bijdrage aan een parkeerfonds. Naast een dwingende 
aanpak is ook een niet dwingende aanpak mogelijk. Dit laatste heeft meer kans naarmate de 
gemeente de benodigde capaciteit voor het bezoekersparkeren realiseert, het goede voorbeeld geeft 
dus. 

Stimuleer en faciliteer particuliere initiatieven om collectieve fietsenbergingen voor bewoners in de 
binnenstad te realiseren in garages, loodsen, etc. 

Een gedeelte van het niet gewenste parkeergedrag is terug te leiden op onwetendheid. Stimuleer 
gewenst parkeergedrag door actieve voorlichting, bijvoorbeeld door aanspreken en flyeren op 
zaterdag. Fietscoaches of fietsstewards zijn hierbij van groot nut. 
 

Betreffende Capaciteit 
Fietsers hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn aan 
die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik van hun 
logica en voorkeuren bij het vinden van oplossingen.  

Vang fietsers af met aantrekkelijke stallingen op strategische locaties op de aanrijroutes. 

Herdenk logische en aantrekkelijke aanrijroutes vanuit de plek waar stallingsmogelijkheden zijn, 
zodat fietsers automatisch naar deze plekken geleid worden. Dit kan als onderdeel van een 
fietsbereikbaarheidsbeleid van de binnenstad.  

Het tekort aan fietsparkeerplaatsen in het kernwinkelgebied op zaterdagmiddag is 4000 stuks. 
Verhoog het aantal fietsparkeerplaatsen met 4000 stuks. 

Van het tekort aan 4000 fietsparkeerplaatsen is 1000 stuks het gevolg van evenementen. Een 
oplossing bij topdrukte kan zijn het realiseren van tijdelijke stalling(en). Neem de verplichting hiertoe 
op in de evenementenvergunning. 
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Betrek detailhandel en horeca met een hoge fietsaantrekkende werking bij het zoeken naar 
oplossingen, zoals klanten wijzen op alternatieven. 

Nietjes vervangen door blauwe vakken geeft geen capaciteitsvergroting en vormt geen oplossing 
voor ongewenst bewonersparkeren. Blauwe vakken daarom alleen toepassen voor het structureren 
van niet gereguleerd parkeren.  
 
Nietjes tegen stoepband kunnen leiden tot het blokkeren van het trottoir door geparkeerde fietsen. 
Deze oplossing niet meer toepassen. 
 
De bereidheid tot betalen voor bewaakt stallen is gering. Moeten betalen voor het bewaakt stallen 
leidt tot niet gebruiken van de stalling. Realiseer gratis bewaakte stallingen.  
 
De Kruisstraat presenteert zich als de achterkant van de binnenstad, een aan- en afvoerroute. Is 
daardoor een zeer onaantrekkelijke aanrijroute voor fietsers waardoor de daar aanwezige 
stallingscapaciteit niet echt wordt benut. Besteed bij het geplande onderzoek naar de 
verkeerssituatie in de Kruisstraat hier expliciet aandacht aan. 

Ontwikkellocaties die vrijwel aan het einde van een fietsaanrijroute liggen zoals Gasthuisplaats en 
voorkant Yperdek, zijn voor de hand liggende plekken voor het realiseren van een inpandige stalling. 
Neem deze locaties in beschouwing. 
 

Betreffende Handhaving 
Een handhaver kan een gevaarlijk of fout geparkeerde fiets ook zelf op een goede plek zetten. Zet 
naast handhavers ook fietscoaches of fietsstewards in. 

Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen effectief indien er in de directe omgeving voldoende 
stallingscapaciteit beschikbaar is. Stel een eventueel parkeerverbod, in welke vorm dan ook, pas in 
als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekersparkeren en voor bewoners-
parkeren. 

 
 Betreffende Verwijderen weesfietsen en wrakken 
Een op de vijf bewonersfietsen is een weesfiets of wrak. Het opruimen hiervan geeft snel en 
goedkoop extra parkeercapaciteit. Daarnaast verhoogt dit het aangezicht van de stad in sterke mate. 
Maak daarom van het verwijderen van weesfietsen en wrakken een vierde pijler. Daartoe: 

 verplaats het verwijderen van wrakken van APV naar Afvalstoffenverordening, dit bespaart 
tijd en geld; 

 voer naast het gele label ook een rood label met tekst Verwijderen in; 
 maak, naast het reageren op een individuele melding van een weesfiets of wrak, een 

jaarplanning voor het tweemaal per jaar integraal straat voor straat touwen en bijkomende 
acties uitvoeren en reserveer hiervoor capaciteit en geld; 

 start deze actie voor het uitkomen van de integrale nota volgend jaar. Het is laaghangend 
fruit, pluk het.  
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens blad 1/4

Straten en pleinen Stallingscapaciteit Zaterdag 29 oktober 2016 Tekort
in kernwinkelgebied 14.00 - 16.00 aan 

Bij In Totaal Gere- Niet gere- Totaal stallings-
nietjes standaard guleerd guleerd geteld capaciteit

Burgwal 88 0 88 62 321 383 295
Markt 0 94             94 91 221 312 218
Bastiaansplein incl.  35 m' blauw vak* 126 114 240 189 220 409 169
Vesteplein + steeg tussen theater en bioscoop 148 10 158 127 191 318 160
Oude Langendijk incl. 37 m' blauw vak* 134 0 134 94 140 234 100
Papenstraat 0 10 10 10 91 101 91
Kromstraat 0 0 0 0 86 86 86
Beestenmarkt 6 0 6 6 83 89 83
Brabantse Turfm. oz v.a. Achterom t.a. Burgwal 48 0 48 33 86 119 71
Molstraat 0 0 0 0 65 65 65
Oude Kerkstraat 20 0 20 24 59 83 63
Choorstraat incl 51 m' blauw vak* 115 115 83 91 174 59
Voldersgracht 14 0 14 13 51 64 50
Oude Delft wz v.a. nr. 105 t.a. Oude Kerkstraat 56 0 56 56 50 106 50
Nieuwstraat 0 0 0 0 45 45 45
Wijnhaven 48 0 48 51 40 91 43
Zuidpoort 0 0 0 0 40 40 40
Molslaan nz v.a. Beestenmarkt 32 0 32 28 43 71 39
Hyppolytusbuurt wz 10 0 10 10 36 46 36
De Vlouw 0 0 0 0 36 36 36
Oude Delft oz v.a. nr. 80 t.a. Oude Kerk 4 0 4 3 37 40 36
Molslaan zz v.a. Beestenmarkt 76 0 76 62 47 109 33
Brabantse Turfm. wz tussen nrs. 36 0 36 33 35 68 32
Jozefstraat v/h Molenpoort 0 0 0 0 32 32 32
Heilige Geestkerkhof 8 0 8 8 32 40 32
Peperstraat 0 0 0 0 30 30 30
Paradijspoort 80 0 80 62 46 108 28
Boterbrug 74 0 74 75 23 98 24
Jacob Gerritstraat 0 0 0 0 19 19 19
Vrouwjuttenland wz 32 0 32 32 18 50 18
Oudemanhuissteeg 0 0 0 0 16 16 16
Huyterstraat 0 0 0 0 15 15 15
Vrouwjuttenland oz 0 0 0 0 15 15 15
Halsteeg 0 0 0 0 13 13 13
Camaretten 0 0 0 0 13 13 13
Binnenwatersloot zz 32 0 32 30 15 45 13
Hyppolytusbuurt oz 42 0 42 39 15 54 12
Waagsteeg 0 0 0 0 12 12 12
Vestpoort 0 0 0 0 11 11 11
Broerhuisstraat 0 0 0 0 11 11 11
Maria Gouweloospoort 0 0 0 0 9 9 9
Binnenwatersloot nz 46 0 46 39 16 55 9
Zuidwal 6 0 6 4 9 13 7
Bonte Ossteeg 0 0 0 0 6 6 6
Gasthuissteeg 0 0 0 0 4 4 4
Oude Delft voor de Oude Kerk 0 0 0 0 4 4 4
Achtersack 20 0 20 15 6 21 1
Voorstraat wz v.a. Heilige Geestkerkh. t.a. nr. 5 54 0 54 48 7 55 1
Gasthuisplaats 0 0 0 0 0 0 0
Verwersdijk 1e 10 m vanaf Lakenverwersbrug 6 0 6 2 0 2 -4
Vrouwenregt 22 0 22 14 2 16 -6
Biesieklette Oude Langendijk 0 152 152 145 0 145 -7
Kruisstraat v.a. Gasthuislaaan t.a. Molslaan 40 0 40 31 0 31 -9
Voorstraat oz v.a. Choorstraat t.a.  huisnr. 16a 46 0 46 31 5 36 -10
Bastiaanspoort 52 0 52 21 20 41 -11
Pieterstraat 16 0 16 4 1 5 -11
Pynepoort 46 0 46 30 5 35 -11
Kerkstraat 0 84 84 55 13 68 -16
Kruisstraat tot Gasthuislaan 36 0 36 8 1 9 -27
Asvest 48 0 48 17 0 17 -31
Gasthuislaan nz  t.a. Kruisstraat 78 0 78 39 7 46 -32
Ezelsveldlaan van Zuidpoort tot Dock 0 152 152 92 12 104 -48
Gasthuislaan zz t.a. Kruisstraat 76 0 76 22 5 27 -49
Biesieklette Vesteplein 0 265 265 123 0 123 -142

                            TOTAAL    1.821 881 2.702 1.961 2.582 4.543
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens blad 2/4

Straten en pleinen
in kernwinkelgebied 7.00 - 8.00 Waarvan

Gere- Niet gere- Totaal Gere- Niet gere- Totaal weesfiets
guleerd guleerd geteld guleerd guleerd geteld of wrak

Burgwal 39 57 96 42 46 88 13
Markt 75 65 140 70 56 126 16
Bastiaansplein incl.  35 m' blauw vak* 16 6 22 23 2 25 2   

Vesteplein + steeg tussen theater en bioscoop 24 0 24 18 0 18 3
Oude Langendijk incl. 37 m' blauw vak* 28 14 42 28 20 48 19
Papenstraat 4 18 22 0 11 11 2
Kromstraat 0 55 55 0 49 49 11
Beestenmarkt 1 24 25 3 19 22 5
Brabantse Turfm. oz v.a. Achterom t.a. Burgwal 30 43 73 31 45 76 19
Molstraat 0 34 34 0 36 36 6
Oude Kerkstraat 18 3 21 18 6 24 4
Choorstraat incl 51 m' blauw vak* 35 29 64 31 46 77 9
Voldersgracht 12 14 26 9 18 27 6
Oude Delft wz v.a. nr. 105 t.a. Oude Kerkstraat 26 26 52 31 34 65 6
Nieuwstraat 0 19 19 0 30 30 12
Wijnhaven 24 7 31 26 8 34 5
Zuidpoort 0 0 0 0 0 0 2
Molslaan nz v.a. Beestenmarkt 18 7 25 18 7 25 1
Hyppolytusbuurt wz 10 18 28 10 18 28 5
De Vlouw 0 24 24 0 36 36 10
Oude Delft oz v.a. nr. 80 t.a. Oude Kerk 3 22 25 2 33 35 4
Molslaan zz v.a. Beestenmarkt 17 8 25 18 3 21 12
Brabantse Turfm. wz tussen nrs. 22 9 31 27 12 39 14
Jozefstraat v/h Molenpoort 0 4 4 0 11 11 1
Heilige Geestkerkhof 3 11 14 4 14 18 0
Peperstraat 0 22 22 0 15 15 7
Paradijspoort 5 2 7 0 0 0 1
Boterbrug 46 6 52 43 8 51 11
Jacob Gerritstraat 0 2 2 1 1 2 0
Vrouwjuttenland wz 18 4 22 24 3 27 4
Oudemanhuissteeg 0 4 4 0 5 5 0
Huyterstraat 0 7 7 0 7 7 3
Vrouwjuttenland oz 0 17 17 0 12 12 2
Halsteeg 0 8 8 0 8 8 2
Camaretten 0 6 6 0 10 10 5
Binnenwatersloot zz 27 9 36 20 10 30 6
Hyppolytusbuurt oz 15 0 15 11 2 13 4
Waagsteeg 0 14 14 0 13 13 4
Vestpoort 0 0 0 0 0 0 0
Broerhuisstraat 0 3 3 0 6 6 1
Maria Gouweloospoort 0 1 1 0 4 4 1
Binnenwatersloot nz 37 8 45 31 7 38 8
Zuidwal 2 6 8 2 5 7 2
Bonte Ossteeg 0 3 3 0 2 2 0
Gasthuissteeg 0 0 0 0 1 1 0
Oude Delft voor de Oude Kerk 0 4 4 0 5 5 2
Achtersack 1 0 1 2 0 2 2
Voorstraat wz v.a. Heilige Geestkerkh. t.a. nr. 5 10 1 11 11 2 13 1
Gasthuisplaats 0 0 0 0 0 0 0
Verwersdijk 1e 10 m vanaf Lakenverwersbrug 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwenregt 11 0 11 8 0 8 0
Biesieklette Oude Langendijk 3 0 3 2 0 2 0
Kruisstraat v.a. Gasthuislaaan t.a. Molslaan 7 2 9 4 3 7 2
Voorstraat oz v.a. Choorstraat t.a.  huisnr. 16a 13 1 14 12 1 13 2
Bastiaanspoort 0 0 0 0 0 0 0
Pieterstraat 2 3 5 0 0 0 0
Pynepoort 0 0 0 0 2 2 0
Kerkstraat 22 0 22 30 5 35 10
Kruisstraat tot Gasthuislaan 1 0 1 2 0 2 0
Asvest 0 0 0 1 0 1 0
Gasthuislaan nz  t.a. Kruisstraat 4 3 7 5 1 6 1
Ezelsveldlaan van Zuidpoort tot Dock 26 3 29 27 0 27 8
Gasthuislaan zz t.a. Kruisstraat 3 0 3 5 0 5 5
Biesieklette Vesteplein 0 0 0 0 0 0 0
                            TOTAAL 658 656 1.314 650 698 1.348 281

Maandag 7 november 2016
7.00 - 8.00

zondag 30 oktober 2016
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens blad 1/4

Straten en pleinen Stallingscapaciteit Zaterdag 29 oktober 2016 Tekort
in kernwinkelgebied 14.00 - 16.00 aan 

Bij In Totaal Gere- Niet gere- Totaal stallings-
nietjes standaard guleerd guleerd geteld capaciteit

Burgwal 88 0 88 62 321 383 295
Markt 0 94             94 91 221 312 218
Bastiaansplein incl.  35 m' blauw vak* 126 114 240 189 220 409 169
Vesteplein + steeg tussen theater en bioscoop 148 10 158 127 191 318 160
Oude Langendijk incl. 37 m' blauw vak* 134 0 134 94 140 234 100
Papenstraat 0 10 10 10 91 101 91
Kromstraat 0 0 0 0 86 86 86
Beestenmarkt 6 0 6 6 83 89 83
Brabantse Turfm. oz v.a. Achterom t.a. Burgwal 48 0 48 33 86 119 71
Molstraat 0 0 0 0 65 65 65
Oude Kerkstraat 20 0 20 24 59 83 63
Choorstraat incl 51 m' blauw vak* 115 115 83 91 174 59
Voldersgracht 14 0 14 13 51 64 50
Oude Delft wz v.a. nr. 105 t.a. Oude Kerkstraat 56 0 56 56 50 106 50
Nieuwstraat 0 0 0 0 45 45 45
Wijnhaven 48 0 48 51 40 91 43
Zuidpoort 0 0 0 0 40 40 40
Molslaan nz v.a. Beestenmarkt 32 0 32 28 43 71 39
Hyppolytusbuurt wz 10 0 10 10 36 46 36
De Vlouw 0 0 0 0 36 36 36
Oude Delft oz v.a. nr. 80 t.a. Oude Kerk 4 0 4 3 37 40 36
Molslaan zz v.a. Beestenmarkt 76 0 76 62 47 109 33
Brabantse Turfm. wz tussen nrs. 36 0 36 33 35 68 32
Jozefstraat v/h Molenpoort 0 0 0 0 32 32 32
Heilige Geestkerkhof 8 0 8 8 32 40 32
Peperstraat 0 0 0 0 30 30 30
Paradijspoort 80 0 80 62 46 108 28
Boterbrug 74 0 74 75 23 98 24
Jacob Gerritstraat 0 0 0 0 19 19 19
Vrouwjuttenland wz 32 0 32 32 18 50 18
Oudemanhuissteeg 0 0 0 0 16 16 16
Huyterstraat 0 0 0 0 15 15 15
Vrouwjuttenland oz 0 0 0 0 15 15 15
Halsteeg 0 0 0 0 13 13 13
Camaretten 0 0 0 0 13 13 13
Binnenwatersloot zz 32 0 32 30 15 45 13
Hyppolytusbuurt oz 42 0 42 39 15 54 12
Waagsteeg 0 0 0 0 12 12 12
Vestpoort 0 0 0 0 11 11 11
Broerhuisstraat 0 0 0 0 11 11 11
Maria Gouweloospoort 0 0 0 0 9 9 9
Binnenwatersloot nz 46 0 46 39 16 55 9
Zuidwal 6 0 6 4 9 13 7
Bonte Ossteeg 0 0 0 0 6 6 6
Gasthuissteeg 0 0 0 0 4 4 4
Oude Delft voor de Oude Kerk 0 0 0 0 4 4 4
Achtersack 20 0 20 15 6 21 1
Voorstraat wz v.a. Heilige Geestkerkh. t.a. nr. 5 54 0 54 48 7 55 1
Gasthuisplaats 0 0 0 0 0 0 0
Verwersdijk 1e 10 m vanaf Lakenverwersbrug 6 0 6 2 0 2 -4
Vrouwenregt 22 0 22 14 2 16 -6
Biesieklette Oude Langendijk 0 152 152 145 0 145 -7
Kruisstraat v.a. Gasthuislaaan t.a. Molslaan 40 0 40 31 0 31 -9
Voorstraat oz v.a. Choorstraat t.a.  huisnr. 16a 46 0 46 31 5 36 -10
Bastiaanspoort 52 0 52 21 20 41 -11
Pieterstraat 16 0 16 4 1 5 -11
Pynepoort 46 0 46 30 5 35 -11
Kerkstraat 0 84 84 55 13 68 -16
Kruisstraat tot Gasthuislaan 36 0 36 8 1 9 -27
Asvest 48 0 48 17 0 17 -31
Gasthuislaan nz  t.a. Kruisstraat 78 0 78 39 7 46 -32
Ezelsveldlaan van Zuidpoort tot Dock 0 152 152 92 12 104 -48
Gasthuislaan zz t.a. Kruisstraat 76 0 76 22 5 27 -49
Biesieklette Vesteplein 0 265 265 123 0 123 -142

                            TOTAAL    1.821 881 2.702 1.961 2.582 4.543
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens blad 2/4

Straten en pleinen
in kernwinkelgebied 7.00 - 8.00 Waarvan

Gere- Niet gere- Totaal Gere- Niet gere- Totaal weesfiets
guleerd guleerd geteld guleerd guleerd geteld of wrak

Burgwal 39 57 96 42 46 88 13
Markt 75 65 140 70 56 126 16
Bastiaansplein incl.  35 m' blauw vak* 16 6 22 23 2 25 2   

Vesteplein + steeg tussen theater en bioscoop 24 0 24 18 0 18 3
Oude Langendijk incl. 37 m' blauw vak* 28 14 42 28 20 48 19
Papenstraat 4 18 22 0 11 11 2
Kromstraat 0 55 55 0 49 49 11
Beestenmarkt 1 24 25 3 19 22 5
Brabantse Turfm. oz v.a. Achterom t.a. Burgwal 30 43 73 31 45 76 19
Molstraat 0 34 34 0 36 36 6
Oude Kerkstraat 18 3 21 18 6 24 4
Choorstraat incl 51 m' blauw vak* 35 29 64 31 46 77 9
Voldersgracht 12 14 26 9 18 27 6
Oude Delft wz v.a. nr. 105 t.a. Oude Kerkstraat 26 26 52 31 34 65 6
Nieuwstraat 0 19 19 0 30 30 12
Wijnhaven 24 7 31 26 8 34 5
Zuidpoort 0 0 0 0 0 0 2
Molslaan nz v.a. Beestenmarkt 18 7 25 18 7 25 1
Hyppolytusbuurt wz 10 18 28 10 18 28 5
De Vlouw 0 24 24 0 36 36 10
Oude Delft oz v.a. nr. 80 t.a. Oude Kerk 3 22 25 2 33 35 4
Molslaan zz v.a. Beestenmarkt 17 8 25 18 3 21 12
Brabantse Turfm. wz tussen nrs. 22 9 31 27 12 39 14
Jozefstraat v/h Molenpoort 0 4 4 0 11 11 1
Heilige Geestkerkhof 3 11 14 4 14 18 0
Peperstraat 0 22 22 0 15 15 7
Paradijspoort 5 2 7 0 0 0 1
Boterbrug 46 6 52 43 8 51 11
Jacob Gerritstraat 0 2 2 1 1 2 0
Vrouwjuttenland wz 18 4 22 24 3 27 4
Oudemanhuissteeg 0 4 4 0 5 5 0
Huyterstraat 0 7 7 0 7 7 3
Vrouwjuttenland oz 0 17 17 0 12 12 2
Halsteeg 0 8 8 0 8 8 2
Camaretten 0 6 6 0 10 10 5
Binnenwatersloot zz 27 9 36 20 10 30 6
Hyppolytusbuurt oz 15 0 15 11 2 13 4
Waagsteeg 0 14 14 0 13 13 4
Vestpoort 0 0 0 0 0 0 0
Broerhuisstraat 0 3 3 0 6 6 1
Maria Gouweloospoort 0 1 1 0 4 4 1
Binnenwatersloot nz 37 8 45 31 7 38 8
Zuidwal 2 6 8 2 5 7 2
Bonte Ossteeg 0 3 3 0 2 2 0
Gasthuissteeg 0 0 0 0 1 1 0
Oude Delft voor de Oude Kerk 0 4 4 0 5 5 2
Achtersack 1 0 1 2 0 2 2
Voorstraat wz v.a. Heilige Geestkerkh. t.a. nr. 5 10 1 11 11 2 13 1
Gasthuisplaats 0 0 0 0 0 0 0
Verwersdijk 1e 10 m vanaf Lakenverwersbrug 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwenregt 11 0 11 8 0 8 0
Biesieklette Oude Langendijk 3 0 3 2 0 2 0
Kruisstraat v.a. Gasthuislaaan t.a. Molslaan 7 2 9 4 3 7 2
Voorstraat oz v.a. Choorstraat t.a.  huisnr. 16a 13 1 14 12 1 13 2
Bastiaanspoort 0 0 0 0 0 0 0
Pieterstraat 2 3 5 0 0 0 0
Pynepoort 0 0 0 0 2 2 0
Kerkstraat 22 0 22 30 5 35 10
Kruisstraat tot Gasthuislaan 1 0 1 2 0 2 0
Asvest 0 0 0 1 0 1 0
Gasthuislaan nz  t.a. Kruisstraat 4 3 7 5 1 6 1
Ezelsveldlaan van Zuidpoort tot Dock 26 3 29 27 0 27 8
Gasthuislaan zz t.a. Kruisstraat 3 0 3 5 0 5 5
Biesieklette Vesteplein 0 0 0 0 0 0 0
                            TOTAAL 658 656 1.314 650 698 1.348 281

Maandag 7 november 2016
7.00 - 8.00

zondag 30 oktober 2016
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens  blad 3/4

Straten en pleinen Stallingscapaciteit
in rand Waarvan

Bij In Totaal Gere- Niet gere- Totaal weesfiets
nietjes standaard guleerd guleerd geteld of wrak

Noordeinde wz +6S 8 6 14 4 20 24 14
Noordeinde oz+ 12 echte S 12 12 24 26 39 65 10
Oude Delft wz nr + 4S nrs. 189-257 18 4 22 18 33 51 4
Oude Delft oz, 3S         nrs. 144-234 24 3 27 14 40 54 2
Oude Delft wz nrs. 1-53 82 82 68 63 131 28
Oude Delft wz nrs.  55- 103 28 28 22 39 61 10
Oude Delft oz nrs. 2-78 64 64 40 14 54 11
Koningsplein nr 1 - 19 4 4 4 5 9 2
Kolknz 6 6 6 11 17 4
Kolk zz+10S 0 10 10 5 12 17 6
Baljuwsteeg 0 0 0 3 3 1
Nickerstaaeg 0 0 0 17 17 7
Breestraat 0 0 0 2 2 0
Breestraat waarvan 9 bij Basic Fit 0 0 0 17 17 5
Annastraat 12 12 7 11 18 4
Voorstraat wz  + 50S?? 24 50 74 63 41 104 15
Voorstraat oz 18 18 16 25 41 7
Koornmarkt wz 18 8 26 28 48 76 10
koornmarkt oz  6 1 7 8 41 49 6
Korte Geer 6 6 6 2 8 5
Lange Geer 10 10 12 11 23 8
Molenstraat 6 6 5 27 32 8
Hoefijzersteeg 0 0 0 14 14 2
Visstraat 0 0 0 23 23 1
Drie Akersstraat 0 0 0 1 1 0
Minderbroederstraat 4 4 1 14 15 0
Cellebroerstraat 10 10 9 22 31 6
Clarenstraat 0 0 0 31 31 10
Giststraat 0 0 0 9 9 1
Acterom nw 10 11 21 33 34 67 7
Achterom zo 60 5 65 38 31 69 15
Molslaan nz hnrs 176-224 10 10 9 13 22 3
Molslaan zz hnrs 111- 185 22 22 9 16 25 3
Yperstraat 0 0 0 4 4 2
Doornikstraat 0 0 0 0 0 0
Coomansstraat 0 0 0 19 19 6
Gasthuislaan nz hnrs 210-292 12 12 9 5 14 2
Gasthuislaan zz hnrs 173-261 30 30 25 5 30 7
Klooster 0 0 0 5 5 0
Spieringsstraat 0 0 0 2 2 0
Vijverstraat 0 0 0 10 10 0
Zuiderstraat 46 13 59 34 6 40 6
Verwersdijk wz 60 60 23 28 51 12
Verwersdijk oz vanaf nr 10 16 16 9 45 54 13
Dertienhuizen 24 24 5 0 5 1
Oosteindewz 46 10 56 60 54 114 32
Oosteinde oz 120 120 79 37 116 30

TOTAAL 816 133 949 695 949 1644 326

Maandag 7 november 2016
7.00 - 8.00
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens blad 4/4

Bruggen Zaterdag
29 oktober 2016

14.00 - 16.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00
Niet gere- Niet gere- Waarvan Niet gere- Waarvan

In kernwinkelgebied guleerd guleerd weesfiets guleerd weesfiets
  Brug gaat over   en kruist   en heet of wrak of wrak

Binnenwatersloot Phoenixstraat Waterslootsebrug 8 14 7 10 7
Binnenwatersloot Oude delft Haverbrug 17 6 4 9 4
Boterbrug Oude Delft Boterbrug 1 0 0 0 0
Brabantse turfmarkt/MolslaanMolstraat Turftonsterbrug 32 22 5 18 5
Brabantse Turfmarkt Gasthuissteeg Gasthuisbrug 13 7 5 7 5
Gasthuislaan Brabantse Turfmarkt Pontenbrug 7 4 1 5 1
Gasthuislaan Vestpoort Vestbrug 0 0 0 0 0
Gasthuislaan Pynepoort Pynebrug 0 0 0 0 0
Gasthuislaan Naast Pynebrug Ursulabrug 0 0 0 0 0
Gasthuislaan Kruisstraat Kruisbrug 0 0 0 0 0
Hippolytusbuurt Choorstraat Hof van Delftbrug 10 5 0 3 0
Hippolytusbuurt Camaretten Warmoesbrug 10 8 2 6 2
Koornmarkt Oude Langendijk Touwbrug 25 9 4 14 4
Molslaan Paradijspoort Paradijsbrug 6 0 0 0 0
Molslaan Kruisstraat Vondelingenbrug 4 0 0 0 0
Molslaan Beestenmarkt Beestenbrug 8 7 1 2 1
Oosteinde Oude Langendijk Schout vd Meerbrug 9 0 4 0 4
Oude Delft Oude Kerkstraat Harmen Schinkelbrug 12 2 1 5 1
Oude Delft Oude Kerk Bartolomeusbrug 8 0 0 0 0
Oude Delft Heilige Geest Kerkhof Heilige Geestbrug 8 1 1 3 1
Oude Delft Nieuwstraat Jeronymusbrug 9 10 5 11 5
Oude Delft Peperstraat Mauricius 26 18 2 22 2
Oude Langendijk Markt Teemsbrug 9 1 1 3 1
Oude Langendijk Leuning langs water n.v.t. 11 4 3 3 3
Oude Langendijk Jacob Gerritsstraat Bijbelbrug 9 4 5 5 5
Rietveld Vrouwjutttenland Drapeniersbrug 2 0 0 0 0
Verwersdijk Choorstraat Lakenverwersbrug 3 3 0 4 0
Vlamingstraat Vrouwenregt Bloedbrug 11 3 0 5 0
Voldersgracht Camaretten Kaakbrug 9 2 0 3 0
Voldersgracht Bonte Ossteeg Kruyersbrug 21 13 4 18 4
Voldersgracht Oudemanhuissteeg Oudemanhuisbrug 5 1 1 1 1
Voorstraat Oude kerkstraat Poelbrug 4 0 0 0 0
Vrouwenregt Kerkstraat Vrouw van Rijnsbuggerbrug 0 0 0 0 0
Vrouwenregt Voldersgracht Schreibrug 30 17 6 18 6
Wijnhaven Waagsteeg Waagbrug 8 0 0 0 0

              TOTAAL Bruggen kernwinkelgebied 335 161 62 175 62

In rand
  Brug gaat over   en kruist   en heet
Noordeinde Wateringse vest 2 1
Oude Delft Kolk Roosbrug 5 3
Oude Delft Breestraat Weesbrug 6 0
Oude Delft Zuidwal Capelse brug 4 3
Kolk Oude Delft Jorisbrug 9 4
Kolk Annastraat St Annenbrug 8 0
Voorstraat Kolk St Stevensbrug 5 2
Verwersdijk Molenstraat Musquetierbrug 10 3
Verwersdijk Doelenstraat 1 0
Molslaan Oosteinde Minrebroersbrug 13 1
Oosteinde Hopstraat Hopbrug 0 0
Oosteinde Oostpoort Catharijnebrug 0 0
Achterom Lange Geer Hoogbrug 2 0
Achterom Ham Rozemarijnbrug 0 0
Lange Geer Breestraat St Jacobsbrug 16 2
Gasthuislaan Oosteinde Agnietenbrug 2 2

              TOTAAL Bruggen rand 83 21

zondag 30 oktober Maandag
7 november 201630 oktober 2016
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens  blad 3/4

Straten en pleinen Stallingscapaciteit
in rand Waarvan

Bij In Totaal Gere- Niet gere- Totaal weesfiets
nietjes standaard guleerd guleerd geteld of wrak

Noordeinde wz +6S 8 6 14 4 20 24 14
Noordeinde oz+ 12 echte S 12 12 24 26 39 65 10
Oude Delft wz nr + 4S nrs. 189-257 18 4 22 18 33 51 4
Oude Delft oz, 3S         nrs. 144-234 24 3 27 14 40 54 2
Oude Delft wz nrs. 1-53 82 82 68 63 131 28
Oude Delft wz nrs.  55- 103 28 28 22 39 61 10
Oude Delft oz nrs. 2-78 64 64 40 14 54 11
Koningsplein nr 1 - 19 4 4 4 5 9 2
Kolknz 6 6 6 11 17 4
Kolk zz+10S 0 10 10 5 12 17 6
Baljuwsteeg 0 0 0 3 3 1
Nickerstaaeg 0 0 0 17 17 7
Breestraat 0 0 0 2 2 0
Breestraat waarvan 9 bij Basic Fit 0 0 0 17 17 5
Annastraat 12 12 7 11 18 4
Voorstraat wz  + 50S?? 24 50 74 63 41 104 15
Voorstraat oz 18 18 16 25 41 7
Koornmarkt wz 18 8 26 28 48 76 10
koornmarkt oz  6 1 7 8 41 49 6
Korte Geer 6 6 6 2 8 5
Lange Geer 10 10 12 11 23 8
Molenstraat 6 6 5 27 32 8
Hoefijzersteeg 0 0 0 14 14 2
Visstraat 0 0 0 23 23 1
Drie Akersstraat 0 0 0 1 1 0
Minderbroederstraat 4 4 1 14 15 0
Cellebroerstraat 10 10 9 22 31 6
Clarenstraat 0 0 0 31 31 10
Giststraat 0 0 0 9 9 1
Acterom nw 10 11 21 33 34 67 7
Achterom zo 60 5 65 38 31 69 15
Molslaan nz hnrs 176-224 10 10 9 13 22 3
Molslaan zz hnrs 111- 185 22 22 9 16 25 3
Yperstraat 0 0 0 4 4 2
Doornikstraat 0 0 0 0 0 0
Coomansstraat 0 0 0 19 19 6
Gasthuislaan nz hnrs 210-292 12 12 9 5 14 2
Gasthuislaan zz hnrs 173-261 30 30 25 5 30 7
Klooster 0 0 0 5 5 0
Spieringsstraat 0 0 0 2 2 0
Vijverstraat 0 0 0 10 10 0
Zuiderstraat 46 13 59 34 6 40 6
Verwersdijk wz 60 60 23 28 51 12
Verwersdijk oz vanaf nr 10 16 16 9 45 54 13
Dertienhuizen 24 24 5 0 5 1
Oosteindewz 46 10 56 60 54 114 32
Oosteinde oz 120 120 79 37 116 30

TOTAAL 816 133 949 695 949 1644 326

Maandag 7 november 2016
7.00 - 8.00
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Bijlage 1 Overzicht telgegevens blad 4/4

Bruggen Zaterdag
29 oktober 2016

14.00 - 16.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00
Niet gere- Niet gere- Waarvan Niet gere- Waarvan

In kernwinkelgebied guleerd guleerd weesfiets guleerd weesfiets
  Brug gaat over   en kruist   en heet of wrak of wrak

Binnenwatersloot Phoenixstraat Waterslootsebrug 8 14 7 10 7
Binnenwatersloot Oude delft Haverbrug 17 6 4 9 4
Boterbrug Oude Delft Boterbrug 1 0 0 0 0
Brabantse turfmarkt/MolslaanMolstraat Turftonsterbrug 32 22 5 18 5
Brabantse Turfmarkt Gasthuissteeg Gasthuisbrug 13 7 5 7 5
Gasthuislaan Brabantse Turfmarkt Pontenbrug 7 4 1 5 1
Gasthuislaan Vestpoort Vestbrug 0 0 0 0 0
Gasthuislaan Pynepoort Pynebrug 0 0 0 0 0
Gasthuislaan Naast Pynebrug Ursulabrug 0 0 0 0 0
Gasthuislaan Kruisstraat Kruisbrug 0 0 0 0 0
Hippolytusbuurt Choorstraat Hof van Delftbrug 10 5 0 3 0
Hippolytusbuurt Camaretten Warmoesbrug 10 8 2 6 2
Koornmarkt Oude Langendijk Touwbrug 25 9 4 14 4
Molslaan Paradijspoort Paradijsbrug 6 0 0 0 0
Molslaan Kruisstraat Vondelingenbrug 4 0 0 0 0
Molslaan Beestenmarkt Beestenbrug 8 7 1 2 1
Oosteinde Oude Langendijk Schout vd Meerbrug 9 0 4 0 4
Oude Delft Oude Kerkstraat Harmen Schinkelbrug 12 2 1 5 1
Oude Delft Oude Kerk Bartolomeusbrug 8 0 0 0 0
Oude Delft Heilige Geest Kerkhof Heilige Geestbrug 8 1 1 3 1
Oude Delft Nieuwstraat Jeronymusbrug 9 10 5 11 5
Oude Delft Peperstraat Mauricius 26 18 2 22 2
Oude Langendijk Markt Teemsbrug 9 1 1 3 1
Oude Langendijk Leuning langs water n.v.t. 11 4 3 3 3
Oude Langendijk Jacob Gerritsstraat Bijbelbrug 9 4 5 5 5
Rietveld Vrouwjutttenland Drapeniersbrug 2 0 0 0 0
Verwersdijk Choorstraat Lakenverwersbrug 3 3 0 4 0
Vlamingstraat Vrouwenregt Bloedbrug 11 3 0 5 0
Voldersgracht Camaretten Kaakbrug 9 2 0 3 0
Voldersgracht Bonte Ossteeg Kruyersbrug 21 13 4 18 4
Voldersgracht Oudemanhuissteeg Oudemanhuisbrug 5 1 1 1 1
Voorstraat Oude kerkstraat Poelbrug 4 0 0 0 0
Vrouwenregt Kerkstraat Vrouw van Rijnsbuggerbrug 0 0 0 0 0
Vrouwenregt Voldersgracht Schreibrug 30 17 6 18 6
Wijnhaven Waagsteeg Waagbrug 8 0 0 0 0

              TOTAAL Bruggen kernwinkelgebied 335 161 62 175 62

In rand
  Brug gaat over   en kruist   en heet
Noordeinde Wateringse vest 2 1
Oude Delft Kolk Roosbrug 5 3
Oude Delft Breestraat Weesbrug 6 0
Oude Delft Zuidwal Capelse brug 4 3
Kolk Oude Delft Jorisbrug 9 4
Kolk Annastraat St Annenbrug 8 0
Voorstraat Kolk St Stevensbrug 5 2
Verwersdijk Molenstraat Musquetierbrug 10 3
Verwersdijk Doelenstraat 1 0
Molslaan Oosteinde Minrebroersbrug 13 1
Oosteinde Hopstraat Hopbrug 0 0
Oosteinde Oostpoort Catharijnebrug 0 0
Achterom Lange Geer Hoogbrug 2 0
Achterom Ham Rozemarijnbrug 0 0
Lange Geer Breestraat St Jacobsbrug 16 2
Gasthuislaan Oosteinde Agnietenbrug 2 2

              TOTAAL Bruggen rand 83 21

zondag 30 oktober Maandag
7 november 201630 oktober 2016
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Bijlage 2               Kencijfers fietsparkeervoorzieningen 

 Volgens bijlage 7 van nota Parkeervoorzieningen 2013 
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 Benchmark fietsparkeerbeleid Delft 

Mobycon pagina 1  

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Fietsen wordt steeds populairder in de gemeente Delft. De fiets is gezond, duurzaam en effi-
ciënt en de gemeente wil deze ontwikkeling dus graag ondersteunen, maar ziet op hetzelfde 
moment problemen ontstaan rond het ruimtegebruik van geparkeerde fietsen in de binnen-
stad. Dit levert verrommeling van de openbare ruimte in de binnenstad op, en gaat vaak ten 
koste van ruimte die beschikbaar hoort te zijn voor de voetganger. Daarnaast is de verwach-
ting dat dit probleem in de nabije toekomst alleen maar toe zal nemen.  
 
Om goed om te kunnen gaan met deze vraagstukken, nu en in de toekomst, wil de gemeente 
een samenhangende visie op fietsparkeren opstellen. Hiervoor moet inzicht verkregen worden 
op de verschillende mogelijkheden op het gebied van fietsparkeerbeleid en de daarmee sa-
menhangende kosten.  
 
Daarvoor heeft de gemeente Delft Mobycon gevraagd om een inventarisatie te maken van 
fietsparkeerbeleid in verschillende gemeenten binnen Nederland, met daaruit volgend een ad-
vies over denkrichtingen die toepasselijk zijn op de gemeente Delft. Deze rapportage geeft 
een overzicht van het bestaande beleid binnen deze gemeenten. 

1.2 Werkwijze 

Door middel van een inventarisatie van fietsparkeerbeleid bij verschillende (vergelijkbare) ge-
meenten in Nederland wordt aan de hand van zes verschillende aspecten een overzicht ge-
creëerd van het bestaande beleid. De zes aspecten zijn preventie, stallingsvoorzieningen, 
routes naar stallingsvoorzieningen, handhaven, communicatie en kosten. 
 
Omdat niet alle gemeenten kampen met dezelfde problematiek of op dezelfde schaal is er 
gekozen voor een brede set aan vergelijkingsgemeenten, onder andere gebaseerd op inwo-
neraantal en fietsgebruik. Deze geïnterviewde gemeenten zijn: 
• Amsterdam; 
• Den Haag; 
• Groningen; 
• Leiden; 
• Maastricht; 
• Utrecht; 
• Zwolle. 
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Iedere gemeente is telefonisch benaderd voor het maken van een afspraak, vervolgens heb-
ben ze de vragenlijst toegestuurd gekregen. In een telefonisch interview is de vragenlijst door-
genomen. Eventuele bestaande beleidsdocumentatie is daarbij opgevraagd. 
 
Van de acht aangeschreven gemeenten heeft alleen de gemeente Nijmegen de informatie niet 
vrijgegeven. Nijmegen is dan ook nog niet opgenomen in de rapportage.  
 
De inventarisatie wordt per aspect per hoofdstuk besproken in dit rapport, de bijlages omvatten 
de ingevulde vragenlijsten. Eventuele bestaande beleidsdocumentatie omtrent fietsparkeer-
beleid is bijgevoegd als hyperlink naar de documenten op internet. 
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2 Algemeen 

In de eerste vragen van de enquête wordt gevraagd naar het algemene beeld rondom fiets-
parkeerproblematiek en in hoeverre dit speelt binnen de gemeente. Dit onderwerp omvat de 
volgende vragen: 
• In hoeverre is fietsparkeren (in het centrum) een onderwerp dat speelt binnen de lokale 

politiek? 
• Is er een gemeentelijke visie die specifiek over fietsparkeren (in het centrum) gaat? 
 
Uit de reacties blijkt dat fietsparkeerproblematiek bij alle geïnventariseerde gemeenten een 
onderwerp is dat speelt binnen de lokale politiek. Daarnaast heeft iedere geïnterviewde ge-
meente een visie over de fiets, sommigen hebben echter ook een specifieke visie rondom 
fietsparkeren.  

2.1 Het ervaren probleem 

Het probleem dat door de meeste gemeenten wordt ervaren is de verrommeling van het straat-
beeld door verkeerd geparkeerde fietsen. Vooral in winkelgebieden en op laad- en losplaatsen 
kunnen de fietsen veel overlast veroorzaken. De gemeente Den Haag geeft wel aan dat ze 
het daarentegen wel een goede ontwikkeling vinden dat er zoveel mensen met de fiets naar 
de stad toe komen. De gemeente Groningen geeft aan dat zij ook problemen ervaren met de 
stallingscapaciteiten, vooral aan het eind van de week. Andere gemeenten zeggen geen last 
te hebben van stallingen in het centrum die te vol zitten. 

2.2 Visies en strategieën 

Bij de meeste gemeenten maakt fietsparkeren onderdeel uit van de gemeentelijke visie over 
fietsen. De gemeenten Amsterdam, Den Haag en Leiden hebben naast een visie over de 
fiets ook een specifieke visie over fietsparkeren. De gemeente Utrecht is nog bezig met het 
opstellen van een uitvoeringsplan fietsparkeren. Binnen deze visies kan het accent liggen op 
handhaving, het toevoegen van capaciteit, of op een mix hiertussen. In de volgende paragra-
fen worden de kernpunten van de fietsparkeervisies van de betreffende gemeenten kort be-
sproken. 
 
Het Kader Fietsparkeren (Gemeente Amsterdam, 2015) bevat de belangrijkste uitgangspun-
ten van het fietsparkeerbeleid van de gemeente Amsterdam en werkt samen met het Meer-
jarenplan Fiets. Bij de gemeente staan parkeervoorzieningen beter benutten en het bijbouwen 
waar nodig centraal. Dit houdt in dat er in eerste instantie wordt gekeken of de bezettingsgraad 
hoog is (meer dan 85%).  
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Waar dit zou is worden eerst verwaarloosde fietsen en wrakken verwijderd, en daarna de te 
lang gestalde fietsen. Als er daarna de bezettingsgraad nog steeds hoog is wordt er gekeken 
naar het bijplaatsen van voorzieningen. Deze visie is dus vooral gericht op het vergroten van 
het aanbod aan stallingsplaatsen waar nodig. 
 
De visie Fietsparkeren Binnenstad van de Gemeente Den Haag (2013) bouwt voort op het 
Meerjarenprogramma Fiets 2011-2014 en de Visie Fietsparkeren Den Haag Centraal. De aan-
pak in de visie bestaat uit het zorgen voor voldoende stallingscapaciteit, het beter benutten 
van de capaciteit, een stallingsverbod aan de Grote Markt en de Grote Marktstraat, een com-
municatieplan en handhaving. Het realiseren van voldoende stallingscapaciteit wordt van es-
sentieel belang gezien voor het uitvoeren van de visie. Doordat er voldoende stallingscapaci-
teit aanwezig is wordt er streng gehandhaafd, de strenge handhaving zorgt ervoor dat het 
straatbeeld niet verrommelt.  
 
De gemeente Groningen heeft in 2015 de fietsstrategie 2015-2025 (Gemeente Groningen, 
2015) opgesteld, bestaande uit 5 strategieën. Fietsparkeren op maat is strategie 4. Projecten 
die onderdeel uitmaken van de strategie zijn vooral gericht op het realiseren van genoeg stal-
lingsruimte. De gemeente Groningen vindt gastvrijheid voor de fiets en dus het aanbieden van 
goede mogelijkheden belangrijk en doet niet aan het afdwingen van goed gebruik. Voor de 
uitvoering van de fietsstrategie heeft de gemeente het Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie. 
 
De Gemeente Leiden heeft een Masterplan Fietsparkeren Leiden Centrum (Gemeente Lei-
den, 2012) en een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren 2015-2020 (Gemeente Leiden, 2015) 
om de openbare ruimte opgeruimder en overzichtelijker te maken. Centraal staat het aanbie-
den van voldoende stallingsvoorzieningen, maar wel met een koppeling naar stallingsverbo-
den en handhaving daarop.  
 
Fietsparkeren is bij de gemeente Maastricht één van de onderdelen van het bredere Fietsplan 
Maastricht (Gemeente Maastricht, 2009). In het fietsplan geven ze aan dat er de komende 
jaren meer aandacht moet worden besteed aan de stilstaande fiets. Waarbij het realiseren van 
kwalitatief en kwantitatief goede voorzieningen (parkeren en bewegwijzering) belangrijk is. De 
handhaving van wrakken en fietsen die hinder veroorzaken zijn daarnaast ook belangrijk voor 
de gemeente. 
 
Het Actieplan Utrecht fietst! 2015-2020 (Gemeente Utrecht, 2015) bevat het onderdeel fiets-
parkeren en handhaven. De gemeente geeft in het plan aan te zorgen voor voldoende par-
keerplekken aan de randen van het winkelgebied, het differentiëren tussen kort en lang par-
keren, het verbod op fietsparkeren in sommige winkelstraten en het inzetten van fietscoaches 
om het fietsparkeren beter te regelen.  
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De gemeente Zwolle heeft in het Actieplan Fietsparkeren Binnenstad (Gemeente Zwolle, 
2016) een visie over fietsparkeren in het centrumgebied. De gemeente richt zicht op het uit-
breiden van de capaciteit in permanente stallingen en verzinkbare pop-up stallingen en de 
handhaving van het fietsparkeren met fietscoaches en het verwijderen van gevaarlijk en hin-
derlijk geplaatste fietsen. Ook deze gemeente richt zich dus voornamelijk op het voldoen aan 
de groeiende vraag. 
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3 Preventie 

Onder preventie wordt verstaan het voorkomen van het verrommeling en het stallen van fiet-
sen buiten de stallingsvoorzieningen. Om een beeld te krijgen van het gevormde beleid van 
de gemeenten zijn de volgende vragen gesteld aangaande preventie: 
• Ervaart uw gemeente een probleem met te veel gestalde fietsen in de openbare ruimte in 

het centrum van de stad? 
• Welke middelen zet de gemeente in om (overmatig) fietsparkeren in de publieke ruimte en 

dus overlast en verrommeling te voorkomen? 
• Heeft uw stad beleid gevormd als het gaat om onder andere fietsparkeernormen in de pri-

vate ruimte voor (her)ontwikkelingen? 
• Wat zijn de knelpunten of belemmeringen voor het uitvoeren van de parkeernormen? 
• In hoeverre worden fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte door de gemeente 

aangeboden, en in hoeverre zijn overige partijen daarin betrokken? 
Zoals eerder genoemd geven alle geïnventariseerde gemeenten aan last te hebben van een 
rommelig straatbeeld door verkeerd gestalde fietsen. Om de verrommeling te voorkomen wor-
den combinaties van handhaven, voldoende stallingsplaatsen en communicatiestrategieën in-
gezet door de verschillende gemeenten.  

3.1 Aanpak verrommeling 

De middelen om verrommeling aan te pakken zijn voor elke gemeente verschillend. Zo heeft 
de gemeente Amsterdam een breed pakket maatregelen ingevoerd: 
• Maximale parkeerduur van zes weken binnen de ring A10 ten zuiden van het IJ. 
• Een maximale parkeerduur van twee weken op drukke bestemmingen. 
• Zowel bewaakte stallingen als fietsvakken en –nietjes. 
• Een verbod op fietsparkeren buiten de stallingsvoorzieningen op drukke bestemmingen.  
 
De gemeente Den Haag biedt een groot aantal bewaakte openbare stallingen en kort par-
keerplekken aan. Daarnaast heeft de gemeente een subsidieregeling voor buurtstallingen (zie 
paragraaf 4.3) en worden in het kernwinkelgebied fout gestalde fietsen en fietsen die er langer 
dan zeven dagen staan verwijderd. De gemeente Utrecht kiest voor het aanbieden van vol-
doende stallingsplaatsen, het handhaven op gevaarlijke en lang gestalde fietsen en het inzet-
ten van fietscoaches.  
 
Waar Den Haag, Utrecht en Amsterdam zich veel richten op handhaving zet de gemeente 
Groningen vooral in op het aanbieden van voldoende voorzieningen; fietsvakken in de win-
kelstraten, fietsrekken in de zijstraten en bewaakte fietsenstallingen op de aanfietsroutes. Ook 
de gemeente Zwolle zet vooral in op gastvrijheid, met het aanbieden van voldoende voorzie-
ningen en alleen waar overlast wordt ondervonden of waar fietsen hinderlijk of gevaarlijk ge-
stald zijn wordt gehandhaafd.  
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Het aanbieden van voldoende stallingsvoorzieningen én het handhaven op verkeerd gestalde 
fietsen staat centraal in het masterplan van de gemeente Leiden, zij hebben geen maximale 
stallingsduur voor het gebruik van openbare stallingen, behalve waar het gaat om het verwij-
deren van weesfietsen. Ook de gemeente Maastricht zet in op het bijbouwen van stallings-
voorzieningen waar nodig en mogelijk en handhaving van fietswrakken en weesfietsen.  

3.2 Fietsparkeernormen 

3.2.1 Bouwbesluit 
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende stallingsvoorzieningen hoeft niet 
alleen bij de gemeente te liggen. Deze verantwoordelijkheid kan ook bij de ondernemers en 
ontwikkelaars van (her)ontwikkelingen in de stad worden gelegd. Daarnaast geldt voor het 
gehele land het nationale bouwbesluit, waarin eisen zijn opgenomen over fietsparkeernormen 
waaraan voldaan moet worden bij nieuwbouwwoningen. Bij nieuwbouw moet bij een woon-
functie altijd een afsluitbare stalling aanwezig zijn, deze mag ook gemeenschappelijk zijn. De 
stallingsruimte dient vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar te zijn.  
 
In het Bouwbesluit 2003 waren normen opgenomen voor het realiseren van stallingsruimte 
voor fietsen in utiliteitsgebouwen, in het Bouwbesluit 2012 is dit niet meer opgenomen. Voort-
aan moeten gemeenten dit onderwerp in bestemmingsplannen opnemen. Om gemeenten de 
tijd te geven om de bestemmingsplannen hierop aan te passen is tot 1 januari 2017 het Bouw-
besluit 2003 van toepassing gebleven.  
 
Om de fietsparkeernormen voor alle typen (her)ontwikkeling wettelijk afdwingbaar te maken 
zullen fietsparkeernormen dus opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan. Dit geeft 
de gemeente de flexibiliteit om passende normen op te stellen voor de verschillende deelge-
bieden binnen de gemeente. Dit proces is al ingezet door een aantal gemeenten. 
 
De gemeente Utrecht heeft een gemeentelijk beleid fietsparkeernormen. De gemeenten Den 
Haag heeft beleidsregels over fietsparkeernormen opgesteld die nog door de raad goedge-
keurd moeten worden. De gemeente Amsterdam is nog bezig met het opstellen van deze 
normen. De knelpunten bij het uitvoeren van de fietsparkeernormen zijn vaak het gebrek aan 
ruimte in de binnenstad en de kostbaarheid van inpandige oplossingen. Hierdoor kiezen som-
mige gemeenten ervoor om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en ontwikkelaars een mo-
gelijkheid te bieden het fietsparkeren af te kopen (zie volgende paragraaf) 

3.2.2 Gemeentelijke normering 
De gemeente Utrecht gebruikt de kencijfers van CROW om de parkeereis, het aantal te rea-
liseren fietsparkeerplaatsen, te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar het gebied (centrum, 
schil, rest bebouwde kom) en functie (o.a. werken, winkels, zorg). De fietsparkeernormen wor-
den opgenomen in een bestemmingsplan of in een omgevingsvergunning.  
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Bij functiewijziging moet het verschil aan fietsparkeerplekken gerealiseerd worden, bij 
sloop/nieuwbouw worden maatafspraken gemaakt. Als het niet mogelijk is de parkeerplaatsen 
te realiseren op eigen terrein, wordt gekeken naar het realiseren van parkeerplaatsen op ac-
ceptabele loopafstand in de openbare ruimte.  
 
In de gemeente Den Haag wordt aan de hand van de parkeerbehoefte en de specifieke om-
standigheden van het plan een parkeereis opgesteld. De parkeereis wordt in de omgevings-
vergunning vermeld en is juridisch bindend. In het gebied binnen de centrumring, rondom Den 
Haag Centraal en de kuststrook Scheveningen is de parkeereis strenger in verband met de 
urgenties van de fietsparkeerproblematiek in het gebied en het gebrek aan ruimte voor par-
keerplekken in de openbare ruimte. Er kan aan de parkeereis worden voldaan op eigen terrein 
of door een storting in het fietsparkeerfonds. Bij een storting in het fietsparkeerfonds voorziet 
de gemeente in de behoefte van fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte binnen een ter-
mijn van 5 jaar en binnen 500 meter van de functie. De beleidsregels zijn zo opgesteld dat 
een storting in het mobiliteitsfonds een laatste optie is, er wordt alles aan gedaan om ervoor 
te zorgen dat de fietsparkeerplekken op eigen terrein worden gerealiseerd. Deze regels zijn 
nieuw en tot nu toe heeft er slechts één storting in het fonds plaatsgevonden. 
 
De gemeente Amsterdam is bezig met het opstellen van aanvullend beleid fietsparkeernor-
men naast het nationale bouwbesluit, waarbij de kwaliteitseisen bij nieuwbouwwoningen en 
de normen bij herontwikkeling en andere functies worden opgenomen. De fietsparkeernormen 
worden ontwikkeld op basis van de kencijfers van CROW, waarbij wordt aangesloten bij de 
systematiek van de Amsterdamse autoparkeernormen en de normen die in andere grote Ne-
derlandse steden gelden. De parkeereis wordt opgenomen in bestemmingsplannen.  
 
Binnen de gemeente Zwolle heerst nog discussie over het invoeren van fietsparkeernormen. 
De gemeente Zwolle kijkt daarbij naar de gemeenten Den Haag, Utrecht, Deventer en Wage-
ningen. Door deze gemeenten wordt echter deels teruggekomen op de uitvoerbaarheid van 
de parkeernormen door gebrek aan ruimte op eigen terrein bij het wijzigen van functie. Daar-
naast kan niet alles worden opgenomen in de normering, kwalitatieve aspecten zoals bereik-
baarheid zijn lastig vast te leggen. Er is op dit moment nog discussie binnen de gemeente 
Zwolle over het opstellen van fietsparkeernormen. 
 
De gemeenten Groningen, Leiden en Maastricht hebben geen aparte fietsparkeernormen 
en werken met niet-afdwingbare richtlijnen. De gemeenten die werken met afdwingbare fiets-
parkeernormen bieden altijd de optie om, als het echt niet opgelost kan worden op eigen ter-
rein, de parkeerplekken te realiseren in de openbare ruimte in samenwerking met de ontwik-
kelaar of ondernemer.  
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4 Stallingsvoorzieningen 

Het aanbieden van voldoende stallingsvoorzieningen is binnen het beleid een belangrijk mid-
del van het tegengaan van verrommeling van het straatbeeld. Bij stallingsvoorzieningen wordt 
onderscheid gemaakt tussen bewaakte openbare stallingen en stallingsvoorzieningen op 
straat. Om een inventarisatie te maken van het beleid rondom de types stallingsvoorzieningen 
die aanwezig zijn zijn de volgende vragen gesteld. 
• Welk type stallingsvoorzieningen biedt uw gemeente aan in het centrum? 
• Als er bewaakte stallingen zijn, hoe is het gebruik van de bewaakte stallingen? Zijn daar 

cijfers over bekend? 
• Worden er aparte stallingen aangeboden voor kort- en langparkeren? 
• Hoe wordt in stallingen voorzien tijdens evenementen? Wordt er gebruik gemaakt van pop-

up stallingen? 

4.1 Bewaakte openbare stallingen 

Alle geïnventariseerde gemeenten bieden ten minste één bewaakte stallingsvoorziening aan 
in het centrum. De meeste bewaakte stallingen zijn te vinden in de gemeente Den Haag, met 
tien stallingen met in totaal 3477 plekken in het centrumgebied, de minste (één met 264 plek-
ken) bij de gemeente Leiden. De bewaakte stallingen in alle gemeenten worden vooral in het 
weekend goed bezet. In Den Haag, Groningen en Utrecht zit een enkele stalling op zaterdag 
helemaal vol op de piekmomenten. De totale capaciteit van de stallingsvoorzieningen in een 
gemeente worden nooit bereikt. De meeste gemeenten zijn wel aan het kijken naar locaties 
voor het uitbreiden van het aantal bewaakte stallingen.  
 
In de gemeenten Amsterdam en Utrecht is het stallen van een fiets in een bewaakte open-
bare stalling de eerste 24 uur gratis. In de gemeente Leiden is het stallen 14 dagen gratis, in 
Groningen, Leiden en Zwolle is het parkeren altijd gratis.  
In de gemeente Den Haag is het stallen van een fiets gratis tot sluitingstijd van de fietsenstal-
ling, het laten overnachten van een fiets kost geld. De sluitingstijd varieert van half 7 in de 
avond (dichtbij winkels) tot 3 uur ’s nachts (dichtbij horeca). Er is gekozen voor dit principe om 
te voorkomen dat mensen hun fiets niet meer op komen halen en om het aantal weesfietsen 
terug te dringen. Er blijven relatief weinig fietsen overnachten sinds de invoering van dit prijs-
regime. 
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Tabel 1: Bewaakte openbare stallingen per gemeente 

*) stallingsplekken bij de stations zijn niet meegenomen 
**) de Gemeente Den Haag heeft 19 bewaakte openbare stallingen, waarvan 10 in het centrum 
***) onderzoek bezig naar nieuwe stallingen 

 
In de gemeenten die een termijn hanteren voor gratis parkeren loopt de prijs per dag op hoe 
langer de fiets er staat. Voor bewoners zijn er abonnementen voor de fietsenstallingen be-
schikbaar, zodat ze ook voor langere periodes hun fiets kunnen stallen. 

4.2 Stallingsvoorzieningen op straat  

Stallingsvoorzieningen op straat zijn te onderscheiden in fietsvakken, -nietjes, -rekken, -klem-
men en -tulips. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gekeken voor wat voor stallings-
voorziening er kan worden gerealiseerd. In het algemeen betekent dit dat de meeste gemeen-
ten bij de inrichting kiezen voor fietsvakken in de winkelstraten om kort parkeren te faciliteren. 
In de zijstraten wordt gekozen voor fietsnietjes, -rekken, -klemmen en –tulips omdat deze meer 
ruimte innemen. Een aantal gemeenten kiest bij het beter benutten van stallingsvoorzieningen 
voor het verhogen van de capaciteit door de nietjes en rekken te vervangen door fietsvakken. 
Hiermee wordt dus de huidige ruimte die toebedeeld is aan fietsenstallingen beter benut, en 
niet zo zeer het aantal stallingen zelf vergroot. 
 

Stad Aantal bewaakte stallingen Aantal stallingsplekken Periode gratis stallen 

Amsterdam 6 560*  24 uur 

Den Haag 10** 3477 Tot sluitingstijd 

Groningen 4 1200 Altijd gratis 

Leiden 1*** 264 14 dagen 

Maastricht 2 825 Altijd gratis 

Utrecht 7 3000 24 uur 

Zwolle 3 637 Altijd gratis 
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Afbeelding 1: Fietsvakken in de Gemeente Groningen 

Bij de geïnventariseerde steden worden de bewaakte openbare stallingen aangemerkt als 
stallingen voor lang parkeren. De fietsvakken, -nietjes, -rekken, -klemmen en -tulips op straat 
worden daarbij aangewezen als voorzieningen voor kort parkeren. Binnen de stallingsvoorzie-
ningen op straat wordt geen officieel onderscheid gemaakt tussen kort en lang parkeren. De 
gemeenten Groningen en Utrecht zeggen wel dat het idee achter de parkeervakken is dat er 
minder lang wordt geparkeerd, er wordt echter niet gehandhaafd.  

4.3 Buurtstallingen 

De gemeenten Den Haag, Utrecht en Amsterdam hebben, naast openbare voorzieningen 
op straat, buurtstallingen.  
 
In de gemeente Den Haag zijn buurtstallingen onder beheer van Biesieklette, daarnaast kun-
nen ook particulieren of stichtingen subsidie aanvragen om een buurtstalling te realiseren of 
op te knappen. Bewoners kunnen hun fiets stallen tegen een maandelijks bedrag. Stallingslo-
caties kunnen worden gerealiseerd in leegstaande winkelpanden, schuren of garages. De 
subsidieregeling wordt sinds juli 2012 aangeboden, inmiddels zijn er 40 buurtstallingen gere-
aliseerd en/of opgeknapt. In het jaar van de invoering zijn 13 nieuwe stallingen gerealiseerd 
en 15 stallingen opgeknapt. Sindsdien is het aantal aanvragen voor subsidie gedaald, in 2015 
zijn er 5 nieuwe stallingen gerealiseerd, in 2016 3 nieuwe stallingen. Een aantal buurtstallingen 
wordt geëxploiteerd door Biesieklette. In de buurtstallingen ligt de capaciteit rond 70 fietspar-
keerplaatsen. De aanvraag van subsidie of een plek in een buurtstalling gebeurt via de website 
van buurtstallingen Den Haag. De buurstallingen worden goed gebruikt, het merendeel van 
de stallingen is volledig bezet en heeft een wachtlijst.  
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In de gemeente Utrecht worden alle buurtstallingen beheerd door U-stal, dit zijn zowel stallin-
gen als fietstrommels. Buurtbewoners kunnen een plaats huren in een buurstalling of fiets-
trommel door contact op te nemen met U-stal. Bewoners kunnen een aanvraag doen voor een 
nieuwe buurtstalling of fietstrommel bij U-stal. De gemeente beoordeelt maandelijks de aan-
vragen en bepaalt op welke locatie er voldoende vraag is en waar de trommel of stalling ge-
plaatst wordt.  
 
In de gemeente Amsterdam worden de meeste buurtstallingen beheert door De Baron De 
Stalling. Deze beheerders en andere beheerders krijgen van de gemeente subsidie voor het 
beheer van de buurtstallingen. Gebruikers betalen voor een abonnement, via de stallingsweb-
site van de gemeente Amsterdam kunnen bewoners een aanvraagformulier invullen om een 
plek in de stalling te reserveren.  

4.4 Pop-up stallingen 

Pop-up stallingen worden door gemeenten en/of organisaties ingezet op momenten waarop 
extra drukte verwacht wordt zoals bij evenementen.  
 
De gemeenten Groningen, Leiden en Maastricht hebben evenementenstalling die wordt in-
gezet bij grote evenementen. De gemeente Den Haag heeft een evenementenstalling die door 
de organisatie van het evenement verplicht moet worden gebruikt. Bij de gemeente Amster-
dam, Utrecht en Zwolle zijn de evenementenorganisaties zelf verantwoordelijk voor het rea-
liseren van voldoende stallingsplaatsen. Bij de gemeente Utrecht is in de nota parkeernormen 
opgenomen dat de parkeereis wordt bepaald aan de hand van een mobiliteitsplan. Bij de ge-
meenten Amsterdam en Zwolle maakt het fietsparkeren onderdeel uit van een mobiliteitsplan 
bij de evenementenvergunning.  
 
De gemeente Amsterdam heeft op uitgaansavonden pop-up stallingen waar op locaties waar 
overdag een markt is, zoals in de Pijp en op de Bloemenmarkt. De gemeente Groningen biedt 
naast pop-up stallingen bij evenementen ook extra stalling aan tijdens de markt op de Vismarkt 
op zaterdag. De gemeente Leiden biedt ook op zaterdag extra stallingsvoorzieningen aan met 
pop-up stallingen. De gemeente Utrecht heeft pop-up stallingen tijdens winkeltijden op don-
derdag tot en met zondag (zaterdag op vier locaties en een maximumcapaciteit van 600 extra 
plaatsen), en jaarlijks tijdens de UIT-dagen wanneer de nieuwe studenten ontvangen worden 
in de stad. De gemeente Zwolle heeft verzinkbare pop-up stallingen bestaande uit paaltjes 
die uit de grond worden gehaald tijdens de markt en drukke momenten, van donderdagmiddag 
tot en met zaterdag (zie foto). 
 



Fietsparkeren Delft 

101

 Benchmark fietsparkeerbeleid Delft 

Mobycon pagina 13  

 
Afbeelding 2: Voorbeeld van een pop-up stalling in Zwolle 
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5 Routes naar stallingsvoorzieningen 

Een van de manieren om verrommeling aan te pakken is het aanbieden van stallingen, maar 
deze stallingen moeten vervolgens wel gevonden worden door de fietsers. Om ervoor te zor-
gen dat fietsers de beschikbare stallingsvoorzieningen gebruiken worden verschillende mid-
delen ingezet door de gemeenten. Welke middelen worden gebruikt door de geënquêteerde 
gemeenten wordt onderzocht door het stellen van de volgende vragen. 
• Hoe wordt ervoor gezorgd dat fietsers de stallingslocaties goed kunnen vinden? 
• Wordt eventuele bebording alleen aangebracht rondom de stalling en/of al eerder op de 

aanfietsroutes? 
• Waar worden stallingen gerealiseerd ten opzichte van routering en winkelgebieden. Juist 

in het centrum of aan de rand van het centrum? 

5.1 Locatie stallingsvoorzieningen 

De gemeenten geven allen aan dat de locatie van fietsenstallingen vooral afhangt van de 
ruimte die beschikbaar is. De gemeente Amsterdam geeft aan dat de locatie van fietsenstal-
lingen verschilt per gebied. De gemeenten Den Haag en Groningen situeren de bewaakte 
stallingen het liefst langs aanfietsroutes. De gemeenten Maastricht en Utrecht situeren bij 
voorkeur de bewaakte fietsenstallingen aan de randen van het winkelkerngebied en het voet-
gangersgebied. De gemeente Leiden heeft hun enige bewaakte fietsenstalling in het centrum, 
maar er wordt gekeken naar een tweede fietsenstalling aan de rand van het kernwinkelgebied. 
De bewaakte stallingen van de gemeente Zwolle bevinden zich zowel in het centrum, aan de 
randen als in het midden van het winkelkerngebied. 
 
De stallingsvoorzieningen op straat zijn bij de meeste gemeenten in het winkelkern/voetgan-
gersgebied, met fietsvakken in de winkelstraten en fietsnietjes, -rekken, -klemmen en –tulips 
in de winkelstraten en zijstraten. 
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Afbeelding 3: Overzicht bewaakte fietsenstallingen Den Haag 

 

 
Afbeelding 4: Overzicht onbewaakte en bewaakte (rood omcirkeld) fietsenstallingen Maastricht 
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5.2 Bebording 

De gemeenten Groningen en Maastricht zijn de enige geïnventariseerde gemeenten waar 
niet met bebording wordt gewerkt. Bij de gemeente Groningen is de ervaring dat er door 
fietsers niet naar bebording wordt gekeken, daarnaast zijn ze bezig het aantal verkeersborden 
te verlagen. De gemeente Maastricht maakt alleen gebruik van een website voor de commu-
nicatie. De gemeente Zwolle maakt gebruik van stadsplattegronden waar stallingen op zijn 
aangegeven, bebording bij de stalling en herkenbare toezicht gebouwtjes.  
 
De gemeente Utrecht is het meest geavanceerd wanneer het gaat om bebording en informa-
tievoorziening. Zij maakt naast statische bewegwijzering ook gebruik van 25 digitale borden 
die aangeven hoeveel plekken er per stalling beschikbaar zijn en waar de stallingen zijn. Daar-
naast zijn twee stallingen ook voorzien van digitale bewegwijzering om binnen de stalling een 
plek te vinden. Door de digitale bebording is het equivalent van een parkeerroute ontstaan 
voor fietsers die de stad naderen en een veilige stallingsplaats zoeken. 
 
Bij de gemeente Den Haag is er in de stad statische bebording aanwezig met bewegwijzering 
en wordt in de toekomst nagedacht over digitale bebording. De gemeente Amsterdam heeft 
statische bebording en is op dit moment bezig met een proef met dynamische bebording met 
het aantal vrije plekken bij de ingang van de fietsenstalling bij de stations. Als de proef een 
succes blijkt te zijn wordt de dynamische bebording breder uitgerold door de stad.  
 
Vooral de locatie van een fietsenstalling heeft invloed op de bezetting, er is geen duidelijke 
correlatie tussen de aanwezigheid van bebording naar fietsenstallingen en de bezetting van 
de stallingen. 
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6 Handhaven 

Verrommeling van het straatbeeld kan worden voorkomen door het regelmatig verwijderen 
van gevaarlijk- en verkeergeplaatste fietsen, deze handhaving wordt door gemeenten vastge-
legd in een algemene plaatselijke verordening (APV). Gemeenten hebben ook steeds meer te 
maken met fietsen die door mensen worden achtergelaten in de openbare ruimte, zoge-
naamde weesfietsen. Het beleid rondom de handhaving wordt geanalyseerd aan de hand van 
de volgende vragen. 
• Wat wordt er gedaan op het gebied van handhaving, onder andere qua verkeerd, danwel 

gevaarlijk gestalde fietsen? 
• Geldt er een gemeentelijke algemene plaatselijke verordening (APV) voor het centrum ten 

opzichte van fietsparkeren? 
• Worden weesfietsen in het centrum verwijderd? Zo ja, hoe vaak? 
• Wie is verantwoordelijk voor de handhaving? En door wie wordt de handhaving uitgevoerd? 

6.1 APV in centrumgebied 

Alleen de gemeente Groningen heeft geen APV voor het centrumgebied, rondom het station 
geldt daarentegen wel een APV. Alleen fietswrakken worden verwijderd, fietsen buiten de vak-
ken worden niet verwijderd.  
 
In Amsterdam wordt gehandhaafd op gevaarlijk geparkeerde fietsen en verkeerd gestalde 
fietsen op locaties met een verbod op het plaatsen van fietsen buiten de stallingsvoorzienin-
gen. Dit verbod (APV) geldt op een aantal drukbezochte plekken in de stad. Voor het gehele 
centrum geldt dat fietsen niet langer dan zes weken op dezelfde plek mogen worden gestald, 
en op een aantal drukbezochte locaties geldt een maximale parkeerduur van twee weken. De 
gemeente heeft ook fietscoaches rondlopen die fietsers attenderen op de juiste stallingsloca-
ties. 
 
In de gemeente Den Haag zijn er een aantal locaties binnen het winkelkerngebied waar een 
verbod geldt op het plaatsen van fietsen buiten de stallingsvoorzieningen, hier wordt strikt op 
gehandhaafd. Er lopen elke dag de hele dag handhavers rond in het gebied, ze geven met 
gekleurde labels aan dat de fiets wordt verwijderd tenzij hij voor een bepaalde datum of tijdstip 
wordt verplaatst. Fietsen buiten de stallingsvoorzieningen staan krijgen een label en mogen 
na 30 minuten worden verwijderd en verplaatst naar een minidepot in de stalling Kranestraat, 
zie Afbeelding 5. Daar kunnen de eigenaren hun fiets dezelfde dag gratis op komen halen, de 
volgende ochtend worden ze verplaatst naar het fietsdepot Haaglanden. Vanaf februari 2017 
wordt in het overig winkelkerngebied gestart met het verwijderen van fietsen die zeven dagen 
of langer op dezelfde plaats worden gestald. Jaarlijks worden 20.000 fietsen afgehandeld in 
het fietsdepot.  
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Afbeelding 5: APV-gebied Grote Marktstraat, nummer 6 is fietsenstalling Kranestraat  

In het APV van de gemeente Utrecht zijn gebieden aangegeven in de binnenstad waar ge-
vaarlijk geparkeerde fietsen worden verwijderd, daarnaast is er de algemene regel dat fietsen 
niet langer dan 28 dagen achtereen op dezelfde plaats mogen worden gestald in de openbare 
ruimte. De gemeente heeft ook fietscoaches rondlopen die fietsers attenderen op de juiste 
stallingslocaties.  
 
De gemeenten Leiden, Maastricht en Zwolle hebben een APV voor het centrumgebied. Fiet-
sen die (acute) veiligheidsproblemen veroorzaken worden weggehaald. Fietsen buiten de rek-
ken mogen niet zomaar worden weggehaald. Bij de gemeente Zwolle worden alleen gevaarlijk 
en hinderlijk geplaatste fietsen verwijderd. Er is geen maximale stallingsduur en fietsers die 
buiten de voorzieningen willen parkeren worden door fietscoaches geattendeerd op de juiste 
stallingslocaties. 

6.2 Weesfietsen 

Elke gemeente heeft een strategie voor het verwijderen van weesfietsen: 
• In de gemeente Amsterdam geldt een maximale parkeerduur van 6 weken in het centrum, 

en 2 weken op een aantal drukbezochte locaties. Dit is dan ook de regelmaat waarmee 
weesfietsen worden verwijderd.  

• In Den Haag worden weesfietsen meerdere keren per week verwijderd.  
• De gemeente Groningen verwijdert fietswrakken een aantal keer per maand.  
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• De gemeente Leiden verwijdert weesfietsen eens in de zoveel weken.  
• In Maastricht worden een keer per maand de weesfietsen verwijderd.  
• In Utrecht worden weesfietsen twee keer per jaar verwijderd.  
• De gemeente Zwolle verwijdert weesfietsen alleen wanneer sprake is van overlast. 

6.3 Verantwoordelijk voor handhaving 

De verantwoordelijkheid van de handhaving ligt altijd bij gemeentelijke instanties, de uitvoering 
wordt soms door gemeenten uitgevoerd en in andere gevallen door organisaties: 
• In Amsterdam zijn de stadsdelen verantwoordelijk voor de handhaving, deze wordt uitge-

voerd door een handhavingsorganisatie.  
• In Den Haag is de gemeente verantwoordelijk, de uitvoering wordt gedaan door de dienst 

Stadsbeheer en een handhavingsorganisatie.  
• Bij de gemeente Groningen is de gemeente verantwoordelijk en wordt de uitvoering ge-

daan door de dienst Stadsbeheer.  
• De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor de handhaving, de uitvoering wordt vanuit 

Fiets Fout = Fiets weg uitgevoerd. 
• Bij de gemeente Maastricht is het team Handhaven verantwoordelijk voor de handhaving.  
• In Utrecht voert de afdeling Toezicht en Handhaving de handhaving uit. 
• In Zwolle handhaving deel van de auto parkeerhandhaving door City360. De algemene 

fiets afhandel centrale (AFAC) verwijdert de fietsen. 
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7 Communicatie 

Communicatie over fietsparkeren wordt door de meeste gemeenten ingezet om de fietser te 
verleiden zijn of haar fiets in de correcte stallingsvoorzieningen te zetten. Daarnaast gaat het 
bij de gemeenten ook om het informeren van de fietsers, zowel over de locatie van de stallin-
gen als parkeerverboden in delen van de stad. Om deze informatie te inventariseren zijn de 
volgende vragen gesteld: 
• Voert de gemeente communicatiecampagnes uit om mensen te overtuigen hun fiets correct 

te stallen? (bijvoorbeeld voor de bewaakte stallingen?) 
• Worden hierbij externe partners betrokken? 
• Ligt de focus bij deze campagnes op specifieke doelgroepen? 

7.1 Communicatiestrategieën 

De communicatiestrategieën die worden ingezet verschillen per gemeente, maar zijn vaak een 
combinatie van communicatiecampagnes in print, gecombineerd met de gerichte inzet van 
zogenaamde fietscoaches. Het doel van de meeste campagnes is fietsers verleiden gebruik 
te maken van de aanwezige stallingen.  
 
De gemeente Maastricht heeft samen met het programmabureau Maastricht Bereikbaar de 
website maastrichtbereikbaar.nl opgezet om te communiceren over fietsparkeren. Amster-
dam gebruikt algemene campagnes met informatieborden en past de bebording aan zodat 
voor fietsers beter te begrijpen is wat er met het APV wordt bedoeld. In de gemeente Den 
Haag worden reclameborden over fietsparkeren gebruikt. De beheerder van de stallingen 
(Biesieklette) heeft een app waar de stallingslocaties vermeld staan en voert acties uit met 
zadelhoesjes en stuurhangers. De gemeenten Utrecht en Zwolle voeren flyeracties uit (onder 
andere met plattegronden) en deze gemeenten zetten ook vaak fietscoaches in om fietsers te 
helpen naar de juiste stallingslocaties. Ook in Groningen worden uitvouwkaarten uitgegeven 
aan fietsers. Op deze kaarten is aangegeven waar de stallingslocaties te vinden zijn. Daar-
naast worden er vooral fietsstewards ingezet bij specifieke evenementen (zoals bij de opening 
van een grote winkel). 
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Afbeelding 6: FIetsparkeercampagne Amsterdam 

7.2 Externe partners 

De gemeenten Den Haag en Utrecht heeft als externe partners de beheerders van hun fiet-
senstallingen, Biesieklette en U-stal respectievelijk. Bij de gemeenten Leiden en Zwolle wordt 
er veel samengewerkt met ondernemers en winkeliers. De gemeente Utrecht werkt inciden-
teel met een communicatiebureau. De gemeente Maastricht werkt met het programmabureau 
Maastricht Bereikbaar. De gemeenten Amsterdam en Groningen geven aan niet te werken 
met externe partners.  
 
Bij de gemeente Den Haag werkt Biesieklette samen met lokale ondernemers met spaarac-
ties, waarbij gebruikers van de fietsenstalling kunnen sparen voor bijvoorbeeld krentenbollen 
bij een lokale ondernemer. Lokale ondernemers steunen Biesieklette met natura of door een 
geldbijdrage te doen. De gemeente geeft aan dat de samenwerkingen met lokale onderne-
mers goed bevalt.  
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7.3 Focus op speciale doelgroepen 

Voor de meeste gemeenten zijn de campagnes over fietsparkeren niet gemaakt voor een spe-
ciale doelgroep. Alleen de gemeenten Maastricht en Utrecht geven aan dat ze in hun cam-
pagnes de focus leggen op speciale doelgroepen. De gemeente Maastricht legt de focus op 
bezoekers en studenten, door op de website onderscheid te maken in forensen en bezoekers. 
De gemeente Utrecht heeft campagnes voor de doelgroepen winkelend publiek en uitgaans-
publiek, met straatcoaches en campagnes. 
 

  
Afbeelding 7: Campagne “Doe eens gek, zet je fiets in een rek” in de gemeente Utrecht 

 



Fietsparkeren Delft 

111

 Benchmark fietsparkeerbeleid Delft 

Mobycon pagina 23  

8 Financiering 

Aan de realisatie van stallingsvoorzieningen, bebording, handhaven en communicatie hangt 
uiteraard een prijskaartje. In dit onderdeel wordt de gemeenten gevraagd naar de financiering 
van fietsenstallingen, met onder andere de focus op parkeertarieven en de investerings-
agenda. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld: 
• Wat is het gemeentelijke budget voor aanleg, onderhoud en exploitatie van de fietsenstal-

lingen? 
• Is er een investeringsagenda voor toekomstige extra stallingen? 
• Welke overige financieringsbronnen worden er aangesproken? 
• Wat zijn de totale kosten voor handhaving? 

8.1 Budget  

De aangegeven budgetten voor het fietsparkeren lopen erg uiteen tussen de verschillende 
gemeenten. Dit kan deels verklaard worden door het wel of niet opnemen van verschillende 
kostenposten in het totaalbedrag. Daarnaast is duidelijk dat er door de deelnemende gemeen-
ten nog een stuk meer geld wordt uitgegeven aan parkeren op het station dan in de stadscen-
tra. Ook blijkt hieruit dat de meeste gemeenten de kosten voor fietsenstallingen financieren 
met de opbrengsten van het autoparkeren. 
 
Voor het beheren en exploiteren van de fietsenstallingen, deelname aan het fietsdepot, hand-
having en gedragsbeïnvloeding om mensen meer gebruik te laten maken van stallingen wordt 
door de gemeente Den Haag 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit structurele budget is 
afkomstig van de opbrengsten van auto-parkeren. Voor het realiseren van stallingen is apart 
budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar vanuit het Meerjarenprogramma fiets 2015-2018. 
 
In Groningen is het totale budget voor de fiets 2 miljoen euro, een klein deel van dit budget 
wordt gebruikt voor stallingsvoorzieningen in het centrum. Autoparkeren en stallingsvoorzie-
ningen voor de fiets worden door hetzelfde parkeerbedrijf beheerd, een deel van de opbreng-
sten van auto parkeren worden dan ook gebruikt om stallingsvoorzieningen te faciliteren. 
 
In Leiden is voor 2017 een budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar voor aanleg, onderhoud 
en exploitatie. Er wordt ingeschat dat voor de aanleg, het beheer en de handhaving van stal-
lingsvoorzieningen in het stationsgebied de komende 10 jaar 45 miljoen euro nodig is.  
 
De gemeente Utrecht schat in dat er tussen 2011 en 2014 bijna 46 miljoen euro is besteed 
aan het fietsparkeren, inclusief stallingsvoorzieningen bij het station en het fietsdepot. Op-
brengsten van autoparkeren worden ook gebruikt om stallingsvoorzieningen te faciliteren.  
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De gemeente Zwolle heeft een budget van 250 duizend euro als budget voor de aanleg, het 
onderhoud en de exploitatie van de fietsenstallingen. Financiering komt uit de reserve parke-
ren, die wordt gevuld door de parkeerinkomsten van auto’s. 
 
De gemeenten Amsterdam en Maastricht hadden geen concrete cijfers beschikbaar. Bij de 
gemeente Amsterdam worden de opbrengsten van het auto-parkeren in het mobiliteitsfonds 
gestopt, een deel van dit fonds wordt gebruikt om stallingsvoorzieningen te beheren en ex-
ploiteren. De gemeente Maastricht heeft een gemeentelijk mobiliteitsprogramma van waaruit 
het fietsparkeren gefinancierd wordt. 
 
Overzicht 
De beschikbare budgetten van de gemeenten zijn ten opzichte van het aantal inwoners per 
gemeente met elkaar vergeleken in Tabel 2. Per budget is daarbij aangegeven wat de onder-
delen zijn, zo is te zien dat het budget van de gemeente Utrecht heel hoog is maar ook vele 
onderdelen bevat. Het budget wat de gemeente Zwolle beschikbaar stelt is echter alleen voor 
de fietsenstallingen. 
 

Tabel 2: Overzicht van budgetten 

8.2 Handhavingskosten per fiets 

De directe handhavingskosten voor fietsen zijn voor de meeste gemeenten niet bekend. De 
gemeente Amsterdam heeft in 2014 een bestuurlijk rapport (Rekenkamer Stadsdelen Am-
sterdam, 2014) opgesteld over het verwijderen van fietsen waarin staat vermeld hoeveel fiet-
sen er worden verwijderd en wat daar van de kosten zijn. In de stadsdelen Centrum, Oost en 
West kost het gemiddeld €45,- voor het verwijderen van een verwaarloosde fiets en €57,- voor 
het verwijderen van een verkeerd geplaatste fiets. In 2013 waren de kosten per verwijderde 
fiets €40,- in het stadsdeel Centrum. De kosten in 2013 liggen lager dan beide gemiddelden 
omdat hier veel fietsen direct konden worden verwijderd. Het grootste deel van de kosten 
worden gedragen door het fietsdepot, voor een verwaarloosde fiets was €41,- voor het fiets-
depot en €16,- voor het stadsdeel.  
 

Stad Budget per jaar 

(in Miljoen euro) 

Onderdelen Inwoners 

(2016) 

Budget per  

inwoner 

Utrecht ±15,3  Fietsparkeren en fietsdepot (inclusief stationsgebied) 340 duizend ± €45,- 

Leiden 1,6  Fietsenstallingen 124 duizend ± €13,- 

Groningen 2,0  Totale budget fietsen 200 duizend ± €10,- 

Den Haag 3,5  Fietsenstallingen, handhaving, gedragsbeïnvloeding 520 duizend ± €7,- 

Zwolle 0,25 Fietsenstallingen 125 duizend ± €2,- 
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Ook is er door de gemeente Amsterdam gekeken naar de loonkosten die verbonden zijn aan 
het verwijderen van verkeerd gestalde en weesfietsen. Deze kosten worden uitgedrukt in aan-
tal verwijderde fietsen per FTE. Er werden in 2013 in het stadsdeel Centrum 2.284 fietsen 
verwijderd per FTE. Ter vergelijking, in het gebied rond de Grote Marktstraat in Den Haag zijn 
in april 2016 op één dag 1053 verkeerd gestalde fietsen geteld, in totaal worden er 20.000 
fietsen per jaar naar het fietsdepot gebracht, als de cijfers in Den Haag vergelijkbaar zijn aan 
Amsterdam gaat het hierbij dus om zo’n 10 FTE dat nodig is voor handhaving in Den Haag. In 
de gemeente Utrecht worden er 9400 fietsen per jaar naar het fietsdepot gebracht.  

8.3 Overige financieringsbronnen 

Naast gemeentelijke budgetten worden overige financieringsbronnen ingezet door de ge-
meenten:  
• De gemeente Amsterdam spreekt geld aan van de Vervoersregio.  
• De gemeente Den Haag krijgt naast het Meerjarenprogramma ook subsidie van de metro-

poolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).  
• In Groningen investeert het parkeerbedrijf in stallingsvoorzieningen.  
• De gemeente Leiden heeft een investeringsprogramma infrastructuur en krijgt financiering 

vanuit de Provincie. 
• Bij de gemeente Maastricht worden stallingsvoorzieningen gerealiseerd door ze bij inte-

grale projecten en subsidies in te voegen. 
• De gemeente Utrecht heeft bereikbaarheidsgelden en regionale subsidies (zoals Beter 

Benutten I en II) als overige financieringsbronnen.  
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9 Samenvatting 

Van de 8 aangeschreven gemeenten hebben er 7 binnen de termijn gereageerd. Van deze 
gemeenten zijn alle antwoorden samengevat in de tabel op de volgende pagina. Vooral de 
gemeenten Utrecht, Den Haag en Amsterdam zijn het verst met het werken aan oplossingen 
voor het parkeerprobleem. Hier worden de meest vergaande maatregelen genomen en is het 
beleid het meest geavanceerd. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat fietsparkeren voor alle gemeenten een belangrijk (po-
litiek) onderwerp is. Iedere gemeente is er op een of andere manier actief mee bezig. Het 
voornaamste middel is aan de aanbodzijde, dus het aanbieden van stallingen. Er wordt nog 
niet veel gewerkt met bindende parkeernormen, die opgenomen zijn in het bestemmingsplan. 
De normen blijken daardoor vaak lastig te handhaven. Hierdoor kiest een aantal gemeenten 
voor het aanbieden van de mogelijkheid om een bijdrage te storten in een mobiliteitsfonds.  
 
Alle gemeenten bieden één of meer bewaakte stallingen aan in het centrum van de stad. 
Daarnaast werken veel steden met parkeervakken voor kort-parkeren in de winkelgebieden. 
Dit wordt echter nergens gehandhaafd. Hoe hard er wordt gehandhaafd op verkeerd gestalde 
fietsen en weesfietsen verschilt ook flink per gemeente. 
 
Qua routering zijn er grote verschillen tussen de gemeenten. Sommige gemeenten plaatsen 
alleen een aantal statische borden, maar vooral in de gemeente Utrecht wordt er al gewerkt 
met digitale bebording met real-time beschikbaarheidsplaatsen. 
 
Vrijwel alle gemeenten hebben ook nagedacht over de communicatie, hier wordt veelal ge-
werkt met papieren kaarten en flyers. Ook worden er steeds vaker fietscoaches ingezet om 
op drukke plaatsen het parkeren in goede banen te leiden.  
 

 
 



Fietsparkeren Delft 

115

 
Be

nc
hm

ar
k 

fie
ts

pa
rk

ee
rb

el
ei

d 
D

el
ft 

M
ob

yc
on

 
pa

gi
na

 2
7 

 

i.o
 =

 in
 o

nt
w

ik
ke

lin
g 

AP
V 

= 
al

ge
m

en
e 

pl
aa

ts
el

ijk
e 

ve
ro

rd
en

in
g 

M
R

D
H

 =
 M

et
ro

po
ol

re
gi

o 
R

ot
te

rd
am

 D
en

 H
aa

g 
*)

 s
ta

llin
gs

pl
ek

ke
n 

bi
j d

e 
st

at
io

ns
 z

ijn
 n

ie
t m

ee
ge

no
m

en
 

**
) d

e 
G

em
ee

nt
e 

D
en

 H
aa

g 
he

ef
t 1

9 
be

w
aa

kt
e 

op
en

ba
re

 s
ta

llin
ge

n,
 w

aa
rv

an
 1

0 
in

 h
et

 c
en

tru
m

 
**

*)
 o

nd
er

zo
ek

 b
ez

ig
 n

aa
r n

ie
uw

e 
st

al
lin

ge
n 

 
 

 
Am

st
er

da
m

 
D

en
 H

aa
g 

G
ro

ni
ng

en
 

Le
id

en
 

M
aa

st
ric

ht
 

U
tre

ch
t 

Zw
ol

le
 

Al
ge

m
ee

n 
2.

2 
Vi

si
e 

fie
ts

pa
rk

er
en

 
ja

 
ja

 
ne

e 
ja

 
ne

e 
i.o

. 
ja

 

Pr
ev

en
tie

 
3.

1 
Fo

cu
s 

in
 a

an
pa

k 
ve

rro
m

m
el

in
g 

st
al

lin
ge

n 
en

 h
an

dh
av

in
g 

st
al

lin
ge

n 
en

 h
an

dh
av

in
g 

st
al

lin
ge

n 
st

al
lin

ge
n 

en
 h

an
dh

av
in

g 
st

al
lin

ge
n 

en
 h

an
dh

av
in

g 
 s

ta
llin

ge
n,

 h
an

dh
av

in
g 

en
 c

om
m

un
ic

at
ie

 
 s

ta
llin

ge
n,

 h
an

dh
av

in
g 

en
 c

om
m

un
ic

at
ie

 
3.

2 
Be

le
id

 fi
et

sp
ar

ke
er

no
rm

en
 

i.o
. 

ja
 

ne
e 

ne
e 

ne
e 

ja
 

i.o
. 

St
al

lin
ge

n 
4.

1 
Aa

nt
al

 b
ew

aa
kt

e 
st

al
lin

ge
n 

6 
56

0*
 p

le
kk

en
 

10
**

 
34

77
 p

le
kk

en
 

4 
12

00
 p

le
kk

en
 

1*
**

 
26

4 
pl

ek
ke

n 
2 

82
5 

pl
ek

ke
n 

7 
30

00
 p

le
kk

en
 

3 
63

7 
pl

ek
ke

n 
4.

1 
Pe

rio
de

 g
ra

tis
 s

ta
lle

n 
in

 b
ew

aa
kt

e 
st

al
lin

g 
24

 u
ur

 
to

t s
lu

iti
ng

st
ijd

 
al

tij
d 

gr
at

is
 

14
 d

ag
en

 
al

tij
d 

gr
at

is
 

24
 u

ur
 

al
tij

d 
gr

at
is

 

4.
2 

St
al

lin
gs

vo
or

zi
en

in
ge

n 
op

 s
tra

at
 

va
kk

en
, n

ie
tje

s 
en

 re
kk

en
 v

ak
ke

n,
 n

ie
tje

s,
 k

le
m

m
en

, 
bu

ur
ts

ta
llin

ge
n  

va
kk

en
 e

n 
kl

em
m

en
 

ni
et

je
s 

en
 re

kk
en

 
tu

lip
s 

en
 n

ie
tje

s 
va

kk
en

, k
le

m
m

en
, b

uu
rt-

st
al

lin
ge

n 
va

kk
en

, k
le

m
m

en
 e

n 
ni

et
-

je
s 

4.
4 

Po
p-

up
 s

ta
llin

ge
n 

do
or

 g
em

ee
nt

e 
op

 u
itg

aa
ns

av
on

de
n 

bi
j g

ro
te

 e
ve

ne
m

en
te

n 
bi

j z
at

er
da

gv
is

m
ar

kt
 e

n 
ev

en
em

en
te

n  
op

 z
at

er
da

g 
en

 b
ij 

ev
en

e-
m

en
te

n 
bi

j g
ro

te
 e

ve
ne

m
en

te
n 

tij
de

ns
 w

in
ke

lti
jd

en
 o

p 
do

nd
er

da
g 

t/m
 z

on
da

g 
en

 
tij

de
ns

 d
e 

U
IT

-d
ag

en
 

va
n 

do
nd

er
da

gm
id

da
g 

t/m
 z

at
er

da
g  

R
ou

te
rin

g 
5.

1 
Lo

ca
tie

 b
ew

aa
kt

e 
st

al
lin

ge
n 

ve
rs

ch
ilt

 p
er

 g
eb

ie
d 

la
ng

s 
aa

nf
ie

ts
ro

ut
es

 
la

ng
s 

aa
nf

ie
ts

ro
ut

es
 

in
 c

en
tru

m
 

aa
n 

ra
nd

 w
in

ke
lk

er
ng

e-
bi

ed
 

vo
or

ke
ur

 a
an

 ra
nd

 v
oe

t-
ga

ng
er

sg
eb

ie
d 

in
 c

en
tru

m
 o

p 
m

ax
 2

00
 m

 
va

n 
be

la
ng

rij
ks

te
 b

es
te

m
-

m
in

ge
n 

5.
2 

St
at

is
ch

e 
be

bo
rd

in
g 

op
 ro

ut
e 

ja
 

ja
 

ne
e 

ja
 

ne
e 

ja
 

ne
e 

5.
2 

D
ig

ita
le

 b
eb

or
di

ng
 o

p 
ro

ut
e 

i.o
. 

ne
e 

ne
e 

ne
e 

ne
e 

ja
 

ne
e 

H
an

dh
av

in
g 

6.
1 

AP
V 

in
 c

en
tru

m
 

ja
 

ja
 

ne
e 

ja
 

ja
 

ja
 

ja
 

6.
2 

Ve
rw

ijd
er

fre
qu

en
tie

 v
an

 w
ee

sf
ie

t-
se

n 
el

ke
 6

 w
ek

en
 

m
ee

rd
er

e 
ke

re
n 

pe
r w

ee
k 

aa
nt

al
 k

ee
r p

er
 m

aa
nd

 
ee

ns
 in

 d
e 

zo
ve

el
 w

ek
en

 
ee

n 
ke

er
 p

er
 m

aa
nd

 
tw

ee
 k

ee
r p

er
 ja

ar
 

bi
j o

ve
rla

st
 

C
om

m
un

ic
at

ie
 7

.1
 

C
am

pa
gn

es
 v

oo
r f

ie
ts

pa
rk

er
en

 
fly

er
s 

en
 a

an
pa

ss
en

 b
e-

bo
rd

in
g 

ap
p 

Bi
es

ie
kl

et
te

 e
n 

fie
ts

 
ac

ce
ss

oi
re

s  
ui

tv
ou

w
ka

ar
t e

n 
so

m
s 

fie
ts

st
ew

ar
ds

 
w

eb
si

te
, s

oc
ia

le
 m

ed
ia

 e
n 

fly
er

s 
w

eb
si

te
 

st
ra

at
co

ac
he

s 
en

 fl
ye

rs
 

ac
tie

 m
et

 o
nd

er
ne

m
er

s 
en

 fi
et

sc
oa

ch
es

 

7.
2 

Ex
te

rn
e 

pa
rti

je
n 

- 
Bi

es
ie

kl
et

te
 

- 
on

de
rn

em
er

s 
en

 c
ity

ho
st

s 
M

aa
st

ric
ht

 B
er

ei
kb

aa
r 

in
ci

de
nt

ee
l e

en
 c

om
m

un
i-

ca
tie

bu
re

au
 

w
in

ke
lie

rs
 e

n 
H

or
ec

a 
N

e-
de

rla
nd

 
7.

3 
Fo

cu
s 

op
 s

pe
ci

al
e 

do
el

gr
oe

pe
n 

ne
e 

ne
e 

ne
e 

ne
e 

be
zo

ek
er

s 
en

 s
tu

de
nt

en
 

w
in

ke
le

nd
 e

n 
ui

tg
aa

nd
 

pu
bl

ie
k 

ne
e 

Fi
na

nc
ie

rin
g 

8.
1 

O
pb

re
ng

st
en

 a
ut

op
ar

ke
re

n 
ge

-
br

ui
kt

 v
oo

r a
an

bi
ed

en
 v

oo
rz

ie
ni

n-
ge

n 

ja
 

ja
 

ja
 

  
  

ja
 

ja
 

8.
2 

O
ve

rig
e 

fin
an

ci
er

in
gs

br
on

ne
n 

ve
rv

oe
rs

re
gi

o 
M

ee
rja

re
np

ro
gr

am
m

a 
fie

ts
 2

01
5-

20
18

 e
n 

su
bs

i-
di

e 
va

n 
de

 M
R

D
H

 

pa
rk

ee
rb

ed
rij

f 
Pr

ov
in

ci
e 

in
te

gr
al

e 
pr

oj
ec

te
n 

en
 

su
bs

id
ie

s 
be

re
ik

ba
ar

he
id

sg
el

de
n,

 
re

gi
on

al
e 

su
bs

id
ie

s 
zo

al
s 

Be
te

r B
en

ut
te

n 
I e

n 
II 

- 



116

Gemeente Delft

 Benchmark fietsparkeerbeleid Delft 

Mobycon pagina 28  

10 Aanbevelingen 

Om een gedegen advies uit te kunnen brengen wat de beste aanpak zou zijn voor de ge-
meente Delft is het nodig om een goede probleemanalyse uit te voeren en een gemeentelijke 
visie te ontwikkelen. Het is echter mogelijk om op basis van deze benchmark analyse een 
aantal aanknopingspunten vast te stellen voor toekomstige beleidsvorming in Delft. 

10.1 Bestemmingsplan 

De geïnterviewde gemeenten geven aan dat het moeilijk is om fietsparkeernormen juridisch 
af te dwingen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars een tekort aan fietsparkeerplaatsen afwentelen 
op de publieke ruimte, wat zorgt voor verrommeling. Dit is te ondervangen door specifieke 
fietsparkeernormen op te nemen in het bestemmingsplan door middel van een nota parkeer-
normen. Hierdoor wordt het duidelijk wat er van ontwikkelaars verwacht wordt en heeft de 
gemeente een beter handvat om voldoende fietsparkeerplaatsen af te dwingen. Omdat het 
soms ruimtelijk onmogelijk is om genoeg plaats aan te bieden kan de gemeente wel een al-
ternatief bieden in de vorm van een storting in een gemeentefonds. Van deze storting reali-
seert de gemeente vervolgens stallingsvoorzieningen in de openbare ruimte. 

10.2 Parkeren in de binnenstad 

Om de binnenstad goed bereikbaar, gastvrij en voetgangersvriendelijk te houden is het be-
langrijk om te handhaven op verkeerd geplaatste fietsen. Hierdoor blijven de voetpaden be-
schikbaar en (rolstoel)toegankelijk. Handhaving alleen is echter niet voldoende. Er moet voor 
fietsers voldoende mogelijkheid zijn om dichtbij hun bestemming te parkeren. Een goede mix 
van parkeervakken, nietjes/tulips en bewaakte parkeerplaatsen is hiervoor vereist. Hiervoor 
kan bijvoorbeeld gekeken worden naar leegstaande (winkel)panden. Daarnaast blijkt uit het 
succes van de buurtstallingen dat ook bewoners van de binnenstad interesse hebben in het 
veilig stallen van hun fiets. Door dit te faciliteren blijft er meer ruimte beschikbaar voor kort-
parkeerders.  

10.3 Communicatie 

Om fietsers ervan te overtuigen hun fiets veilig en correct te stallen is een goede communica-
tiecampagne cruciaal. Dit zou niet alleen moeten gebeuren door de verspreiding van flyers en 
kaarten, maar een bredere communicatiestrategie waarin ook bijvoorbeeld uitgelegd wordt 
waarom er streng gehandhaafd zal gaan worden is van belang om de acceptatie van (onont-
koombare) handhaving te vergroten.  
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10.4 Financiering 

Exploitatie, aanleg en onderhoud van fietsenstallingen kost geld. De kosten voor handhaving 
zijn echter nog veel hoger, zoals blijkt uit de cijfers van de gemeente Amsterdam. Het is dus 
aan te raden handhaving tot een minimum te beperken. De strategie van de gemeente Den 
Haag is hierbij een goed voorbeeld. Door verkeerd gestalde fietsen eerst te verplaatsen naar 
een lokaal (klein) depot worden waarschijnlijk veel kosten bespaard. Daarnaast is deze me-
thode een stuk vriendelijker voor de eindgebruiker. Het is wel de vraag of dit ruimtelijk inpas-
baar is in de gemeente Delft. 
Zoals aangegeven worden de kosten voor de fietsenstallingen in veel gevallen gefinancierd 
vanuit de opbrengsten van het autoparkeren. Deze aanpak is kosteneffectief en verdedigbaar, 
en wordt ook aangeraden voor de gemeente Delft. Wat betreft nieuwe stallingen wordt aan-
geraden een mobiliteitsfonds op te zetten, waarin ontwikkelaars geld kunnen storten in plaats 
van het aanleggen van eigen stallingsruimte. Dit bevordert dubbelgebruik van stallingslocaties 
en kan meer efficiënte stallingen opleveren.  
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Bijlage 5: analyse DIP-enquête
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Resultaten

Als één van de eerste vragen is aan de respondenten gevraagd hoe men naar de binnenstad komt en als 
men niet met de fiets komt wat daarvan de reden is. 18% van de respondenten geeft aan dat men de fiets 
niet gebruikt, omdat er onvoldoende ruimte is om de fiets te parkeren. 17% geeft aan het risico op diefstal 
of vernieling van de fiets te groot te vinden.

Type fiets

Aan de respondenten die de fiets wel gebruiken om naar de binnenstad te komen of zich in de binnenstad 
te verplaatsen is gevraagd naar wat voor fiets gebruikt wordt. Opvallend is dat 74% van de respondenten 
een fiets heeft die ouder is dan 3 jaar, zie ook onderstaande grafiek. Hierbij waren meerdere antwoorden 
mogelijk.

Fietsparkeerlocatie

Als controlevraag voor de tellingen die zijn uitgevoerd is aan de respondenten gevraagd waar men de 
fiets parkeert bij welk type bezoek aan de binnenstad. In onderstaande tabel is per type bezoek de top 3 
benoemd.

Type bezoek Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3

Winkelen (algemeen, bood-
schappen, markt, rommel-
markt)

Bastiaansplein / Vesteplein / 
Zuidpoort (buiten)

Markt Brabantse Turfmarkt

Uitgaan (bioscoop, café, uit 
eten)

Bastiaansplein / Vesteplein / 
Zuidpoort (buiten)

Markt Direct voor de deur

Zakelijke dienstverlening 
(notaris, gemeente)

Direct voor de winkel Phoenixstraat Pynepoort

Dagje uit (musea, evene-
ment)

Bastiaansplein / Vesteplein / 
Zuidpoort (buiten)

Doelenplein Divers

Uit de tabel valt op dat de veel genoemde locaties goed overeenkomen met de locaties waar de druk is, 
namelijk het gebied rondom het Bastiaansplein / Vesteplein en de Markt. 

Type voorziening en duur

De respondenten is ook gevraagd in wat voor type voorziening men de fiets parkeert. Onderstaande 
grafiek toont de resultaten. Bij de vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal niet op 
100% komt.
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Als de koppeling gemaakt wordt van het type voorziening waar men parkeert met de duur dat men de fiets 
stalt valt als eerste op dat de meeste mensen niet langer dan 3 uur in de binnenstad blijven. Onderstaande 
grafiek geeft per type voorziening een onderverdeling in hoe lang men parkeert. 

In de Biesieklette staan de meeste mensen voor langere tijd in de stalling (1 tot 3 uur), terwijl in de 
voorzieningen waar de fiets niet vast te maken is het aandeel dat langer parkeert relatief laag blijft. Als 
men de fiets echter kan vast maken aan bijvoorbeeld een rek, boom, hek of paal is het aandeel dat langer 
parkeert groter. De fietsvakken worden, zo blijkt uit de grafiek, beter benut voor het kort parkeren van de 
fiets.

Biesieklette

De Biesieklette wordt door 6% van de respondenten genoemd. Dat percentage is relatief hoog in 
vergelijking met de tellingen (hier is het circa 3% op zaterdag). Om te verklaren waarom deze stalling 
relatief weinig wordt gebruikt is aan de respondenten een aantal vragen gesteld over de stalling. Als 
eerste is gevraagd in hoeverre de stalling bekend is. 84% van de respondenten kent de stalling, 16% kent 
de stalling niet. 64% kent de stalling wel, maar gebruikt de stalling niet. Aan deze mensen is gevraagd 
waarom de stalling niet gebruikt wordt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de argumenten om de 
stalling niet te gebruiken (ook hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk).

Argument Percentage

Het is hier te druk 4%

Het is te duur 15%

Medewerkers zijn niet klantvriendelijk 0%

Locatie is niet gunstig 33%

Anders, namelijk: 67%
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Bij het antwoord ‘anders, namelijk’ wordt gemak veel genoemd. Mensen vinden de handelingen van het 
eerst een kaartje te krijgen bij het binnengaan van de stalling en vervolgens de controle bij het uitgaan 
van de stalling teveel moeite kosten. Het is makkelijker de fiets direct bij de bestemming voor de deur te 
parkeren wordt vaak genoemd. De gebruikers van de stalling zijn in het algemeen tevreden over de stalling 
als het gaat om de onderwerpen capaciteit, prijs, klantvriendelijkheid en locatie.

Loopafstanden

Om meer inzicht te krijgen in hoe zwaar het argument gemak weegt is gevraagd hoe ver men bereid is te 
lopen voor een bepaald type voorziening.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat men bereid is verder te lopen voor een bewaakte fietsparkeerplaats 
dan voor een fietsparkeerplaats op straat. 63% van de respondenten geeft aan niet verder dan 50 meter te 
willen lopen voor een fietsparkeerplaats op straat. 39% van de respondenten geeft aan bereid te zijn 100 
meter of meer te lopen voor een bewaakte fietsparkeerplaats. 

Stellingen

In de enquête zijn een aantal stellingen voorgelegd aan de respondenten. De resultaten van deze 
stellingen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Stelling (Zeer) eens Eens noch 
oneens

(Zeer) 
oneens

Weet niet

Er is altijd voldoende plek in de binnenstad van 
Delft om mijn fiets te parkeren

50% 16% 34% 0%

In de binnenstad van Delft is de afstand van de 
fietsparkeerplek tot mijn bestemming prima 73% 15% 11% 1%

Ik kan mijn fiets veilig parkeren in de binnenstad 
van Delft 46% 28% 23% 2%

Ik ben voorstander van een verbod tot het fiet-
sen in delen van de binnenstad van Delft 19% 11% 70% 0%

Ik erger mij aan fietsen die los op straat staan in 
de binnenstad van Delft 36% 24% 39% 1%

Fietsen die buiten de stallingen staan zorgen 
voor overlast voor mij als voetganger 31% 23% 45% 1%

Uit de tabel zijn een aantal duidelijke conclusies te trekken:

• De respondenten vinden de huidige afstand van de fietsparkeerplek tot de bestemming is prima.

• Er bestaat een duidelijke voorkeur voor het (blijven) toestaan van fietsen in de binnenstad.

Over de overige stellingen zijn de respondenten minder scherp en zijn de meningen sterker 
verdeeld. Er bestaan echter wel een overheersend positieve attitude als het gaat om de hoeveelheid 
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fietsparkeerplekken en de veiligheid daarvan.

Handhaving

Om inzicht te krijgen hoe de inwoners van Delft denken over handhaving zijn een aantal vragen gesteld. 
Als eerste is gevraagd naar de algemene attitude ten opzichte van handhaving. Hierbij is in eerste 
instantie de focus gelegd op fout geparkeerde fietsen. Een fout geparkeerde fiets is een fiets buiten een 
voorziening.

48% van de respondenten vindt het geen goed idee om de fout geparkeerde fietsen te verwijderen. 
Vervolgens is men echter ook gevraagd naar onder welke voorwaarden het eventueel wel toegestaan zou 
zijn. Onderstaande grafiek geeft inzicht in het antwoord van de respondenten op deze vraag.

71% van de respondenten geeft aan dat handhaving toegestaan is onder bepaalde voorwaarden. De 
belangrijkste voorwaarden die genoemd worden zijn:

• Als er voldoende stallingsvoorzieningen zijn;

• Als er sprake is van hinder;

• Als er langer dan een bepaalde periode wordt geparkeerd;

• Als er sprake is van een wrak of een kapotte fiets;

• Als de regels duidelijk zijn en er voldoende over wordt gecommuniceerd.

Prioritering

Het parkeren van de fiets kent verschillende aspecten. Aan de respondenten is gevraagd om van een 
aantal van deze aspecten hoe belangrijk men deze vindt. In onderstaande grafiek is het resultaat hiervan 
weergegeven.
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De belangrijkste aspecten zijn voldoende plek en een veilige plek om de fiets te stallen. Ook het 
gratis stallen scoort hoog. Aspecten die als minder relevant worden gezien zijn oplaadplekken voor de 
elektrische fiets en de mogelijkheid om overdekt te parkeren.

Betalingsbereidheid

Gratis stallen is als één van de belangrijkste aspecten naar voren gekomen. Aan de respondenten 
is gevraagd of men dan wel bereid is te betalen voor het parkeren van de fiets in een bepaald type 
voorziening. Onderstaande tabel geeft de resultaten daarvan weer.

Type voorziening Bereid te betalen Niet bereid te betalen

Bewaakte fietsparkeerplaats 44% 56%

Overdekte fietsparkeerplaats 34% 66%

Bewaakte en overdekte fietsparkeerplaats 46% 54%

Het merendeel van de respondenten is niet bereid te betalen voor welke voorziening dan ook. Voor 
de bewaakte en overdekte fietsparkeerplaats ligt het echter wel dicht bij elkaar met 46% van de 
respondenten die wel bereid is om te betalen. Het merendeel van de respondenten stelt wel als 
voorwaarde dat deze voorziening dan binnen 100 meter loopafstand ligt van de bestemming.

Verbeterpunten

Als laatste vraag is aan de respondenten de vraag gesteld wat de gemeente kan verbeteren op het gebied 
van fietsparkeren. Het belangrijkste onderwerp dat in deze antwoorden terugkomt is capaciteit. Meer 
stallingen wordt door een groot deel van de respondenten benoemd als belangrijkste verbeterpunt.
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Bijlage 6: tienpuntenplan fietsparkeren Fietsersbond
  

 

         Afdeling Delft e.o. 

Fietsparkeren in de binnenstad. 

Zo’n 15 tot 20 jaar geleden is in de binnenstad een beleid ingezet dat het verblijfsklimaat moest 
verbeteren; zoveel mogelijk zou het weer het domein van langzaam verkeer moeten worden, met 
bezoekersparkeren aan de rand. Dat werd een groot succes: veel mensen komen nu met de fiets 
naar de stad. Maar het beleid had geen rekening gehouden met de gevolgen daarvan.  

Probleem: Op mooie zaterdagen en bij evenementen is de stad overvol met geparkeerde fietsen 

Analyse: 

We maken onderscheid in bewoners en bezoekers; ze hebben allebei verschillende verlangens. 
Bezoekers moeten iets halen, kopen, bezoeken en vertrekken dan weer; bewoners willen vooral dat 
hun fiets er de volgende keer, de volgende dag, nog staat. 

Waar komen bezoekers op af: naar winkels dagelijks, maar vooral op zaterdag, naar de bioscoop ook 
op vrijdag en zaterdag en naar evenementen. Het bezoekersparkeren betreft drie soorten probleem: 

1. Beschikbaarheid: Veel beleid is er niet op gericht fietsers een aantal alternatieven aan te 
bieden en hen daarheen te begeleiden.  

2. Bekendheid: Wat weten bezoekers van waar je kunt stallen? Er is geen goede 
bewegwijzering richting stallingen.  

3. Gedrag: Vaak is het ‘Zet je fiets maar voor de winkeldeur waar je moet zijn… Een NS’er zei 
weleens: als je niet handhaaft, stallen ze zelfs op het perron. Veel mensen staan er niet bij 
stil dat er alternatieven zijn die vooral prettig zijn voor andere gebruikers, dat er soms zelfs 
gevaarlijke situaties ontstaan door blokkering van vluchtwegen en hulpdiensten. 

En dan de bewoners: Veel bewoners missen eigen stallingsruimte, maar zijn niet altijd bereid 
daarvoor te betalen. Er zijn wel verschillende ervaringen: bij de kelder van het postkantoor was te 
weinig belangstelling voor een betaalde fietsenberging voor bewoners; daarentegen hebben 
bewoners zelf bergingen gebouwd op verschillende binnenterreinen tussen Oosteinde en 
Oranjeplantage; de nietjes in onder andere de Choorstraat werden bezet door bewoners om hun 
fiets vast te zetten en ze waren dus niet meer bruikbaar voor bezoekers die de fietsen ernaast 
moesten zetten.  

De Fietsersbond heeft een 10-punten plan opgesteld: 

1. Analyseer de routes die fietsers nemen en stel daar je beleid op af.  
2. Regel waar fietsen gestald kunnen worden; de ervaring op het Bastiaansplein is dat er dan 

minder lukraak gestald wordt. 
3. Je moet fietsers laten weten welke alternatieven er zijn. Dat betekent goede bewegwijzering: 

zet bordjes zoals in Utrecht waar fietsers begeleid worden naar de bewaakte stallingen. 
Begin met de Biesieklette op het Vesteplein. (Overigens is de bewegwijzering in Delft niet 
meer actueel, omdat nieuwe routes zoals de Oostsingel nog niet gefaciliteerd worden) 

4. Maak meer stallingsruimte vooral rond de winkelgebieden langs de aanrijroutes. Niet 
iedereen zal daar stallen, maar als je die aantrekkelijk en comfortabel genoeg maakt zullen 
veel mensen ervoor kiezen.  
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5. Maak de stallingsruimte aantrekkelijk. Voorbeeld Zoetermeer: gratis en bewaakt, met allerlei 
service (toilet, buggyverhuur, bandenplakken), terwijl veel aandacht is besteed aan de 
toegankelijkheid. 

6. Maak stallingsruimte bij evenementen; zorg ervoor dat organisatoren van evenementen dat 
zelf regelen door een passage in de vergunning op te nemen. (lichtjesavond, schaatsbaan, 
koningsdag, de kermis, een braderie, de autosalon op de markt en dergelijke). Dat stallen kan 
in de vorm van een pop-up stalling, een tijdelijke stalling die weer opgeruimd wordt na 
afloop van het evenement. Daar kun je zelfs leegstaande winkels of een terrasboot voor 
gebruiken. 

7. Stel parkeereisen bij bouwvergunningen, zoals Rotterdam doet. Daar geldt bijvoorbeeld een 
relatief hoge parkeereis bij supermarkten. Het effect is dat de supermarktketens dan niet 
alleen naar de winkelinrichting kijken maar ook naar wat er buiten nodig is. Dat kan er ook 
voor zorgen dat kamerverhuurders verplicht worden fietsenruimte te reserveren. 

8. Je kunt als in Den Bosch denken over gebruik van een flexibel deel van de parkeergarages of 
andere autoparkeerruimte voor fietsenstallingsruimte. Weinig ruimte nodig bij regen, veel bij 
mooi weer. 

9. Te vaak is er horkerig gedrag. We vragen iedereen mee te helpen aan gedragsbeïnvloeding: 
de ruimte in de stad is beperkt, dus je moet rekening houden met elkaar en dus moet je de 
mensen daarmee opvoeden. Wel moet je gedeeld gebruik handhaven, waarbij de fiets te 
gast is in de voetgangersgebieden. (er zijn ook mensen met een beperking die nog wel met 
de fiets overal willen kunnen komen). Draag dat zoveel mogelijk uit. Dat kan met een 
gerichte campagne.  

10. Zorg dat je wel goed handhaaft: bijvoorbeeld fietsen aan de hekken van de Oude Langendijk 
kunnen echt niet vanwege de veiligheid. 

Met deze 10 punten valt een samenhangend actieplan op te stellen, met als doel een aangenaam 
klimaat te scheppen, waarin je de komende jaren met plezier de binnenstad kan blijven bezoeken. 
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Bijlage 7: tellingen Oude Delft
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Sectie Omschrijving

22-06-2017 
om 21:00

22-06-2017 
om 21:00

27-06-2017 
om 21:00

27-06-2017 
om 21:00

Fietsen Scooters e.d. Fietsen Scooters e.d.

9A Oude Delft 2   8  

9B Oude Delft 92 1 105 1

9C Oude Delft 41 3 29 1

41 brug Nieuwstraat (alleen de brug) 13   15  

42 brug Peperstraat (alleen de brug) 29   35  

46 Oude Delft 20   18  

47 Oude Delft 110   85  

48 Nickersteeg 41 2 60 2

49 Oude Delft 25   15 5

50 brug Oude Delft (alleen de brug) 5   8  

51 Oude Delft 32 2 27 2

53 brug Nickersteeg (alleen de brug)        
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