
Intensivering van het fietsenbeleid 
Een bijdrage aan een effectiever fietsenbeleid in Leiden  

 

Probleemstelling 

In Leiden wordt veel gedaan om de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen, weesfietsen en wrakken tegen te 

gaan. Maar helaas neemt de hinder eerder toe dan af. Dit geldt vooral delen van de binnenstad, waart een com-

binatie optreedt van wonen —in het bijzonder studentenhuisvesting— en kleinschalig winkielen ( zoals in het 

zwerfgebied Pieterskwartier, en de Hogewoerd). Investeringen in een mooiere een aantrekkelijkere binnenstad 

zullen gepaard moeten gaan met een aanmerkelijk effectiever beleid voor het weren van veel hinderlijk fietspar-

keren. Zo niet dan is een deel van die investeringen weggegooid geld. 

Er zitten veel kanten aan het vraagstuk. —Zie bijvoorbeeld het “Handboek Weesfietsenaanpak” uit 20121, 

waarin uitvoerig ingegaan wordt op praktische mogelijkheden en de juridische aspecten van een “anti-weesfiets-

beleid” ) Aan de ene kant is de fiets in de stad een zeer gewaardeerd vervoermiddel zowel om zich alleen maar 

te verplaatsen als voor het doen van inkopen (een belang dat blijkens “Vervoer naar Retail”2, vaak wordt onder-

schat. Aan de andere kant doen fout geparkeerde fietsen ernstig afbreuk aan het woon- winkel- en verblijfskli-

maat, en dat leidt tot minder bezoek. Uit “Lopen Loont”3 blijkt dat voetgangers erg belangrijk zijn voor een win-

kelgebied. Als zij afgeschrikt worden door teveel fietsen, dan heeft dit een niet onbelangrijk effect op de kwaliteit 

van het leef-, verblijfs- en winkelklimaat. 

Maar ook het winkelend publiek heeft begrip voor een intensiever fietsparkeerbeleid. Een (zeer) kleine enquête 

uitgevoerd door “Dichtbij”, wijst uit dat een heel grote meerderheid positief staat tegenover een “Fiets-Fout = 

Fiets-Weg” –beleid, voor V&D, waar ook een ondergrondse fietsenstalling is. 

Het weghalen van fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en wrakken moet erg zorgvuldig gebeuren, het betreft 

immers eigendommen. Anders kan ook het draagvalk voor een doeltreffend beleid in gevaar komen. Aan de 

andere kant heeft onderzoek uitgewezen dat veel weesfietsen “verwezen”, en wrakken blijven staan, omdat de 

eigenaars geen gemakkelijke manier weten om er van af te komen. Het ongevraagd afvoeren van fietsen wordt 

door het merendeel van de eigenaren van weesfietsen dan ook ervaren als een welkome dienstverlening, niet 

als een aantasting van het eigendomsrecht — Zie het onderzoek van Meerts A.; Ettema D.; en Van Boggelen O. 

(2012), Fietsberaad, 2012 4 

Er is behoefte aan meer parkeerruimte voor fietsen. In de dichtstbevolkte stad van Nederland waar ook nog eens 

ongeveer 25% van de bevolking student is, is dat een grote opgave. Net als voor de auto, waarvoor geldt dat bij 

nieuwbouw aan een auto-parkeernorm moet worden voldaan, zou er ook een norm gesteld moeten worden 

voor fietsparkeerplaatsen. Dit geldt zeker voor gevallen waarin er bouwvergunningen afgegeven worden om te 

“verkameren”, of andere projecten waardoor er plaatselijk een verdichting komt van de bevolking. 

Tot slot, de bestaande wet- en regelgeving (de wegenverkeerswet, apv), en de gangbare interpretaties daarvan, 

leggen beperkingen op aan het fietsenbeleid. Intussen veranderen de omstandigheden, zoals: steeds meer fiet-

sen en veranderingen van de eisen die aan winkel- en verblijfsgebieden moeten worden gesteld. Er is daarom 

behoefte om nog eens te kijken naar de bestaande interpretaties van die wet- en regelgeving en te overwegen 

initiatieven te nemen tot veranderingen daarin, als zij te knellend mochten blijken te zijn. 

                                                                 
1   ttp://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/HandboekWeesfietsenaanpakseptember2012%5B1%5D.pdf  
2  http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/vervoer-naar-retail, 
3  http://www.crow.nl/publicaties/lopen-loont?page=2&searchsort=date&pagesize=10 
4 http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+22.+Weesfietsen:+wie,+waar,+waarom 

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/HandboekWeesfietsenaanpakseptember2012%5B1%5D.pdf
http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/vervoer-naar-retail
http://www.crow.nl/publicaties/lopen-loont?page=2&searchsort=date&pagesize=10
http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+22.+Weesfietsen:+wie,+waar,+waarom


Aanbevelingen 

1. Creëer meer fietsparkeerplaatsen. Schrijf (in bestemmingsplannen en bijvoorbeeld in de bouwvergun-

ning) voor dat er fietsparkeerplaatsen worden gecreëerd bij het scheppen van nieuwe huisvesting, in-

clusief studentenhuisvesting. Doe dit ook in geval van “verkamering”. Bevorder hierbij het inpandig 

stallen van fietsen. 

2. Inventariseer plaatsen waar, zo mogelijk met medewerking van grond- en gebouw-eigenaren extra 

fietsparkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Zet in op 10.000 extra plaatsen in de binnenstad in 

aanvulling op de plannen in het Stationsgebied. Ontzie hierbij met name de stegen. 

3. Start een —om de vier jaar—publiciteitscampagne om: a) de bevolking meer bewust te maken van de 

grote plaatselijke overlast van het fietsparkeren; b) de bestaande mogelijkheden van hindervrij parke-

ren onder de aandacht te brengen; c) de bekendheid met het bestaan van complementaire voorzienin-

gen in stallingen —aanwezigheid van toiletten, mogelijkheden tot het lenen/huren van buggy’s en an-

der trasportmateriaal. 

4. Breidt aanvullende voorzieningen (toiletten en het uitlenen van transportmateriaal)  in stallingen uit. 

5. Open een geregeld overleg met studentenorganisaties over opties de hinder van fietsparkeren te be-

perken. (Noot 1: overleg met studentenorganisaties over de beperking van andere soorten hinder met 

wijkagent heeft effect. Noot 2: Jongeren en hoogopgeleiden laten hun fiets vaker verwezen dan ande-

ren.) 

6. Voer een actieve campagne om de fietsenstallingen vol te krijgen door meer permanente fietscoaches 

op piekuren in te zetten,  

7. Breidt de mogelijkheden uit om ‘gemakkelijk’ van je fiets af te komen, bijvoorbeeld naast de mogelijk-

heid om het Grof Vuil te bellen, ook het achterlaten in stallingen, of op andere publiek makkelijk toe-

gankelijke plaatsen (stations, winkelcentra). Geef hier periodiek (minstens eens in de vier jaar)actieve 

voorlichting over. Organiseer fietsinzamelacties naar het voorbeeld van het inzamelen van kerstbo-

men. Verken de mogelijkheden om het inleveren van een fiets financieel of anderszins te belonen. 

8. Voer fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en wrakken eerder af dan nu het geval. Intensiveer het 

Fiets-Fout=Fiets-Weg –beleid, en breidt de plaatsen waar dit beleid toegepast wordt uit tot alle ge-

zichtsbepalende delen van de stad en straten en stegen waar fietsparkeren relatief veel overlast ver-

oorzaakt. Dit in samenhang met uitbreiding van stallingsmogelijkheden. Ga na in hoeverre de be-

staande wet- en regelgeving een intensivering van het Fiets-fout=Fiets-weg mogelijk maken, bijvoor-

beeld door het restrictiegebied uit te breiden. 

9. Breidt de gebieden waar fout parkeren ook betekent dat de fiets verwijderd wordt uit, ten minste tot 

de Breestraat, de Hogewoerd, de Morsstraat  en het zwerfgebied (Pieterskwartier). 

10. Besteedt aandacht aan een veel effectievere handhaving. Maak daarbij intensiever gebruik van de mo-

gelijkheid om fout geparkeerde fietsen, tijdelijk op een zodanige manier apart te zetten (dichtbij), dat 

zij gemakkelijk kunnen worden opgehaald door de eigenaar. Pas dit middel vooral toe in de nabijheid 

van goede parkeervoorzieningen op momenten dat er veel fietsen (breng bijvoorbeeld op marktdagen 

de in de Breestraat en omstreken fout geparkeerde fietsen tijdelijk onder in de stalling onder V&D). 

11. Maak structureel een budget vrij voor het fietsenbeleid, waaruit uitgaven voor onder meer: uitbrei-

ding van stallingsmogelijkheden, een intensiever Fiets-fout=Fiets weg beleid; periodieke voorlichtings-

campagnes; fietspromotiecampagnes en overleg met direct betrokkenen kan worden betaald.  

 

26 oktober 2014 

J. Mos en J.H.M. Pieters, respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur van de vereniging voor Pieters- en 

Academiewijk en Levendaal-West 

  



Bijlage 

Meer Fiets Fout = Fiets Weg 
 

http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regio/artikel/3729100/stelling-geparkeerde-fietsen-weren-van-breestraat-

en-aalmarkt.aspx  

 

Stelling: Geparkeerde fietsen weren van Breestraat en Aalmarkt 

Overgenomen van “Dichtbij”: 

REGIO  |  09 oktober 2014   |   3   |   Door Eric Hoenson & Vincent Frequin, Dichtbijredacteur  

LEIDEN - De nieuwe fietsenstalling onder V&D staat geregeld nog angstvallig leeg, terwijl boven op de Bree-
straat en de Aalmarkt iedereen zijn fiets neerkwakt. Geen gezicht natuurlijk en niet nodig nu er een alternatief 
is. Is het een goed plan om fietsen te weren uit (gedeeltes van) beide winkelstraten? 

Net als bij het station zou er een beleid kunnen komen van Fiets Fout= Fiets weg. Want nu we van de Bree-

straat en de Aalmarkt een gezellig winkelgebied willen maken is daar natuurlijk geen plek voor rommelig gepar-

keerde fietsen, zoals voor de V&D. 

Maar ja, je fiets even ergens neerzetten in de winkelstraat is wel zo makkelijk. Keihard ingrijpen is misschien 

ook wel onnodig, want hoe erg is het nou? Wij zijn benieuwd naar jouw mening! 

Wat vind jij? Moeten de geparkeerde fietsen geweerd worden uit (gedeeltes van) beide winkelstraten of is dit 

onzin en moeten die hier gewoon kunnen blijven staan? Stem en reageer hieronder op de stelling!  

Resultaat 
In totaal hebben 94 bezoekers zijn/haar stem uitgebracht.  

Eens:   63% 

Oneens:   37% 
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