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Fietsparkeren op stations

Advies Fietsparkeren bij stations

NS, ProRail, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
en Stedenbaan hebben Berenschot in 2010 gevraagd 
de problemen omtrent het fietsparkeren bij stations 
vanuit diverse invalshoeken te onderzoeken en te 
komen met vernieuwende oplossingsrichtingen, met 
name op financieel-organisatorisch vlak. Daarvoor is 
mede de Alliantiefabriek Fietsparkeren ingezet voor 
de gemeenten Delft, Leiden en Den Haag. De 
resultaten van het onderzoek zijn in juni 2010 
gepubliceerd met het rapport ‘Fietsparkeren bij 
Stations'. Het ministerie van IenM heeft haar 
Actieplan Fietsparkeren gebaseerd op dit rapport.
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Mijn rol

Als projectleider en onderzoeker in kaart 
brengen van de problemen rond fietsparkeren 
bij stations, ontwikkelen en begeleiden 
werkvormen om tot vernieuwende 
oplossingsrichtingen te komen en 
opstellen van het onderzoeksrapport.

Relevante links

• Advies Fietsparkeren bij stations

• Uitkomsten Alliantiefabriek Fietsparkeren

• Actieplan Fietsparkeren IenM

http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Fietsparkeren+bij+stations
http://www.alliantiefabriek.nl/alle-alliantiefabrieken/ns-en-prorail-m-b-t-fietsparkeren/
http://www.fietsberaad.nl/?section=Nieuws&lang=nl&mode=newsArticle&newsYear=2011&repository=Actieplan+%E2%80%98Fietsparkeren+bij+stations%E2%80%99:+rijkssubsidies+aan+strengere+eisen+gebonden


Fietsparkeren OV-Terminal Utrecht

Fietsparkeren OV-Terminal Utrecht

In 2010 heeft het college van de gemeente Utrecht 
groen licht gegeven voor het opstellen van een 
integrale business case en het tot stand komen van 
een samenwerkingsvorm voor het 
beheer en de exploitatie van het fietsparkeren bij de 
OVT Utrecht. 

Begin 2011 hebben de gemeente Utrecht, ProRail en 
NS Berenschot de opdracht gegeven voor de 
projectleiding en ondersteuning van dit project. Het 
eindresultaat was een operationele 
samenwerkingsvorm in 2013 voor een pilot aan de 
Westzijde van de OVT Utrecht, en uiteindelijk de 
22.000 fietsparkeerplaatsen verdeeld over vijf 
stallingen te exploiteren en te beheren in een 
sluitende business case.

Mijn rol

Trekker van de werkstroom strategie & 
organisatie, waaronder het uitwerken van de 
inhoudelijke invulling in samenwerking met 
gemeente, NS, ProRail en andere stakeholders in 
diversie werksessies. Adviseren over de invulling 
van de fietsparkeerorganisatie en opstellen van 
het eindrapport.

Relevante links

• Instemming B&W met plan van aanpak

• Dossier Fietsberaad

• Eindrapport Fietsparkeerorganisatie
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http://cu2030.nl/archive/2010-11-02/plan-van-aanpak-utrechtse-fietsparkeeropgave
http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Pilot+Fietsparkeren+Utrecht+Centraal+West
http://www.cu2030.nl/images/oud/CONT/R/rapportage_berenschot_22_juli_2011.pdf


Weesfietsenteam

Weesfietsenteam

Het Weesfietsenteam van Berenschot heeft in 
opdracht van NS en het ministerie van IenM in de 
periode 2009 – 2012 omstreeks 35 gemeenten 
individueel of in groepsverband ondersteund bij de 
invoering van een structureel handhavingsbeleid op 
het fietsparkeren waaronder de weesfietsenaanpak. 
Op initiatief en onder begeleiding van het 
weesfietsenteam hebben gemeenten in de regio 
Twente en Haaglanden daarbij zelfs gewerkt aan een 
regionale samenwerking voor de handhaving op het 
fietsparkeren. 

Mijn rol

Als lid van het weesfietsenteam ondersteunde ik in 
2011 en 2012 een aantal gemeenten bij het invoeren 
van een structurele weesfietsenaanpak, droeg bij aan 
het opstellen van het Handboek Weesfietsenaanpak 
en verzorgde presentaties.

Relevante links

• Weesfietsenteam aan de slag

• Handboek Weesfietsenaanpak

• Structurele weesfietsenaanpak werpt vruchten af

• NOS radio 1 over Handboek Weesfietsenaanpak
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Weesfietsenteam aan de slag
http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Handboek+Weesfietsenaanpak+Stappen+naar+een+structurele+handhaving+op+het+fietsparkeren
http://www.fietsberaad.nl/?section=Nieuws&lang=nl&mode=newsArticle&newsYear=2012&repository=Structurele+weesfietsenaanpak+werpt+vruchten+af
http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2012/10/04/weesfietsen/


Best practices fietsveiligheid 

Best practices fietsveiligheid

Het ministerie van IenM en de VNG willen, in 
samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten 
ondersteunen bij het opstellen van een Lokale 
aanpak veilig fietsen. Ter voorbereiding op het 
ontwikkelen van een modelaanpak hebben zij in 2012 
Berenschot opdracht gegeven de stand van zaken van 
het beleid ten aanzien van de fietsveiligheid bij 
Nederlandse gemeenten inventariseren en best 
practices ter verbetering van de fietsveiligheid in 
beeld te brengen. Het eindrapport is input geweest 
voor de modelaanpak, de best practices zijn op een 
website toegankelijk gemaakt.

Mijn rol

Als projectleider en onderzoeker het verzamelen, 
analyseren en ordenen van uiteindelijk 34 best 
practices, opstellen van handvatten op basis van de 
succesfactoren en het opstellen van het eindrapport.

Relevante links

• Rapport best practices fietsveiligheid

• Webversie best practices fietsveiligheid

http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+23+Best+practices+Nederlandse+gemeenten+in+2012
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=bestpractices


Fietsparkeren station Amersfoort

Fietsparkeren station Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft Berenschot in 2012 
opdracht verleend om een projectleider te leveren 
om te komen tot een structurele en toekomstvaste
verbetering van het fietsparkeren aan de zuidzijde 
van station Amersfoort. Daarbij ging het om de 
procesbegeleiding in de plan van aanpak fase en de 
planstudiefase. De huidige situatie en opgave zijn in 
kaart gebracht en geanalyseerd, een aantal varianten 
zijn ontwikkeld en vervolgens getoetst en een 
business-case is opgesteld. Het eindresultaat was een 
voorkeursvariant, die verder is uitgewerkt in de 
ontwerpfase.

Mijn rol

Als projectleider en procesbegeleider het opzetten en 
uitlijnen van het project, ontwikkelen en begeleiden 
van werksessies met gemeente, NS, ProRail en 
andere stakeholders, verkennen van 
samenwerkingsmogelijkheden, opstellen planstudie 
en adviseren over een voorkeursvariant.

Relevante links

• Gemeente Amersfoort: uitbreiding capaciteit 
stationsplein

• Hoofdrapport Planstudie

http://www.amersfoort.nl/4/fietsen/Uitbreiding-fietsenstalling-Stationsplein.html
https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=771439/type=pdf/Planstudie_Fietsparkeren_Amersfoort_hoofdrapport.pdf


Toezicht fietsenstallingen Haarlem

Herijking beleid toezicht openbare fietsenstallingen

Eind 2015 heeft de gemeente Haarlem opdracht 
verleend aan Dirix Projectmanagement in 
samenwerking met Rizamoon Advies om een 
beleidsadvies op te stellen over het toezicht in de 
openbare fietsenstallingen in het centrum van 
Haarlem. Centrale vraag is of een andere manier van 
toezicht in de openbare fietsenstallingen praktisch, 
juridisch, organisatorisch en financieel uitvoerbaar is. 
Daarvoor zijn een drietal workshops met gemeente, 
fietsersbond, bewoners, ondernemers en andere 
stakeholders georganiseer, waarvan de input mee 
wordt genomen in het op te stellen beleidsadvies.

Mijn rol

Als procesbegeleider het ontwikkelen en begeleiden 
van workshops met stakeholders en opstellen van het 
beleidsadvies.

Relevante links

• Veel gemeenten weten niet goed wat fietsparkeren 
hen kost

http://fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Onderzoeksrapport+Financiering+gemeentelijke+fietsenstallingen

