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Amsterdam moet fietsvriendelijk blijven, ook al 
staan er momenteel teveel fietsen

Als fietsen niet meer zomaar overal kunnen 
staan, dan zijn er voldoende goede 
alternatieven nodig

Duidelijke nieuwe regels kunnen helpen om de 
huidige situatie op te lossen

Alle regels moeten helder gecommuniceerd 
worden

De handhaving van de regels moet systematisch 
en redelijk gedaan worden

Verbetering fietsparkeren in de Pijp, vanuit de betrokkenen uit de buurt
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Algemene gedragen principes:

..STBY... 

Goede en ruime voorzieningen voor 
fietsparkeren aan de randen van de buurt

Breed gedragen oplossingsrichtingen

Meer en beter toegankelijke stallingen 
verspreid door de buurt

Op het Gerard Douplein alleen nog heel kort 
parkeren

Geen fietsparkeren meer in de loopzones van 
de Eerste Van Der Helst straat

Flexibel gebruik van laad/ los- en auto- 
parkeerplekken voor periodiek fietsparkeren

Flexibel gebruik van Albert Cuypstraat voor 
fietsparkeren als er geen markt is

Meer ruimte in de straten door fietsgerichte 
indeling

Onderscheid tussen ‘gewone fietsen’, 
‘bijzondere fietsen’, bakfietsen en scooters

Voorzieningen voor mensen met meerdere 
fietsen

Invoeren van identificatie systeem voor fietsen



Resultaat fietsparkeerlabs - Oplossingsrichtingen en actiepunten

Resultaten van de fietsparkeerlabs: 
Hoe kan het fietsparkeren op het Gerard Douplein en in de Eerste van der 
Helststraat verbeterd worden?

De vraag was niet een groots uitgewerkt masterplan, maar een serie 
oplossingsrichtingen die breed gedragen worden door betrokkenen uit de 
buurt. Bewoners, bezoekers, ondernemers, handhavers en toezichthouders 
hebben op een co-creatieve manier oplossingsrichtingen en bijbehorende 
voorwaarden verkend. Deze poster geeft een impressie van de algemene 
principes en oplossingsrichtingen die daaruit voort zijn gekomen. Deze 
kunnen vervolgens afzonderlijk afgewogen en in meer detail uitgewerkt 
worden, maar hangen ook deels samen. We hebben tijdens het project 
aandacht besteed aan de consequenties voor de buurt als geheel. De 
volledige rapportage is te vinden in het rapport "Fietsparkeren in de Pijp".

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau STBY in opdracht van 
Stadsdeel Zuid. Voor meer informatie kunt u opnemen met Maaike Nicolai 
(M.Nicolai-Geerling@amsterdam.nl)

Juni 2016, www.stby.eu

Korte termijn: 
In kaart brengen welke parkeervoorzieningen aan 
de rand van de buurt al aanwezig zijn. Capaciteit 
van deze plekken zo groot mogelijk maken.

Communicatiecampagne om deze plekken 
zichtbaarder te maken. Zowel ter plekke in de buurt 
als in lokale/nationale media.

Middellange termijn:
Sommige plekken aan de randen van de buurt 
lijken geschikt voor meer grootschalige 
fietsparkeervoorzieningen. Creëer hier extra 
fietsparkeerplekken.

Experimenteer met extra diensten die het 
aantrekkelijk maken voor bezoekers om hun fiets 
op deze plekken neer te zetten. (bv: boodschappen 
karretjes uitleen dienst met muntjes zoals in de 
supermarkt).

Goede voorzieningen voor fietsparkeerders 
aan de randen

Korte termijn: 
Eventueel een APV om fietsen op krappe hoek van 
Gerard Douplein en Gerard Doustraat te verwijderen.

Paaltjes langs de stoeprand weghalen: deze 
belemmeren het gebruik van de huidige 
voorzieningen.

Efficiënter gebruik van beschikbare ruimte: nietjes 
vervangen door vakken/ rekken, duidelijk maken 
welke voor fietsen en welke voor scooters zijn. 
Eventueel scooters helemaal weren van het plein. 

Verwijzen naar alternatieve voorzieningen in de 
buurt

Middellange termijn:
Rekken/vakken reserveren voor kort parkeren. 
Regels duidelijk communiceren. Vooral ter plekke

Aanwezigheid van coach die parkeertijd bijhoudt 
(bijvoorbeeld dmv stickers), toelichting kan geven en 
kan verwijzen naar alternatieven.

Experimenteer met mogelijkheden van labeling van 
fiets in combinatie met app voor parkeerduur geven 
en kan verwijzen naar alternatieven.

Kort parkeren op het Gerard Douplein

Korte termijn: 
Zoveel mogelijk autoparkeren onder de grond/ in 
garages.

Bezoekers stimuleren om verder weg te parkeren 
(P+R)

Bewoners met parkeervergunning gratis in garage 
laten parkeren

Bedrijfsvergunningen ook naar garage verwijzen

Goed communiceren over alternatieve 
voorzieningen en aanbiedingen

Middellange termijn:
Vrijgekomen autoparkeerplaatsen benutten om 
fietsparkeren van de stoep naar de straten te 
verplaatsen 

Autoleensystemen zichtbaar en toegankelijk maken

Meer ruimte in de straten door meer 
fietsgerichte indeling

Korte termijn acties: 
Buiten laad en lostijden flexibele 
fietsparkeervoorziening creëeren

Duidelijke communicatie over wanneer hier wel en 
niet mag worden geparkeerd

Handhaving op naleven laad en lostijd en 
fietsparkeertijd

Middellange termijn acties:
Verder beperken van laad en lostijden

 Flexibel gebruik laad en losplekken

Korte termijn: 
Bestaande fietsvakken verwijderen

Strenge handhaving, eventueel ism lokale 
ondernemers

Duidelijke communicatie over alternatieven in de 
buurt

 Geen fietsen in voetgangersgebied Eerste van 
der Helst 

Korte termijn: 
In bestaande parkeervoorzieningen duidelijker 
onderscheid maken tussen plekken voor fietsen, 
bakfietsen en scooters

Hierop actief handhaven

Middellange termijn:
Aparte regels en eventueel extra kosten voor bakfiet-
sen en scooters ten opzichte van fietsen opstellen.

Duidelijk hierover communiceren

Onderscheid maken tussen gewone fietsen, 
bijzondere fietsen, bakfietsen en scooters 

Korte termijn: 
Bewoners stimuleren om weinig gebruikte fietsen 
elders te stallen, en niet meer op straat te parkeren 
(bijvoorbeeld via aantrekkelijke aanbiedingen voor 
stallingen in de buurt)

Communicatiecampagne ter plekke en in media

Middellange termijn:
Fietsregistratiesysteem invoeren zodat principe  van 
1 fiets gratis per persoon op straat gehandhaafd kan 
worden

Aparte regels en kosten voor extra fietsen instellen, 
en alternatieve voorzieningen bieden voor extra 
fietsen

Eventueel aantrekkelijk fietsleensysteem invoeren

Voorzieningen voor mensen met meerdere 
fietsen

Korte termijn:
Overzicht maken van de bezetting van huidige 
buurtfietsenstallingen. Uitzoeken of de capaciteit van 
deze buurtfietsenstallingen kan worden verhoogd.

Zichtbaarheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid 
van de stallingen verbeteren. Zowel ter plekke als via 
lokale media

Middellange termijn:
Zoeken naar geschikte locaties voor meer stallingen.

Uitwerken en invoeren van een nieuwe tariefstructuur 
voor vaste gebruikers en bezoekers

Experimenteren met aanbiedingen, diensten en 
informatie om meer gebruik te stimuleren

Meer en betere stallingen in de buurt

Korte termijn: 
Buiten markttijden flexibele fietsparkeervoorziening 
creëeren

Duidelijke communicatie over aanwezigheid en 
regels van nieuwe voorziening

Goede gescheiden plek creëeren voor scooters om 
juist deze aan te trekken

Handhaving om fietsen te kunnen verwijderen bij 
aanvang markt

Middellange termijn:
Eventueel een platform gebruiken waarop fietsen 
kunnen worden gezet en dat ook makkelijk weg te 
rijden is bij aanvang van de markt.

Flexibel gebruik Albert Cuypmarkt

Korte termijn: 
Invoering van stickers in combinatie met 
straatcoaches voor kort parkeren op Gerard 
Douplein.

Middellange termijn:
Benaming en concept goed uitdenken om niet af te 
schrikken

Diensten ontwikkelen die het aantrekkelijk maken 
om fietsen te registreren

Eventueel beginnen bij bewoners, en later 
uitbreiden?

Mogelijkheid voor anoniem identificatiesysteem 
verder explorerenverder exploreren

Invoeren identificatiesysteem voor fietsen


