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Inleiding 
De gemeente wil een toegankelijke en gastvrije gemeente zijn, en gelijktijdig dient de stad leefbaar, veilig en bereikbaar te 
blijven. Dit vraagt om een actief verkeersbeleid. Om de bereikbaarheid te waarborgen streeft de gemeente naar een 
autoluwe binnenstad en moedigt het fietsgebruik aan. Het parkeerbeleid vormt in dit streven een belangrijke pijler. Hierbij 
is niet alleen het autoparkeren belangrijk, maar ook het fietsparkeren. Bevordering van fietsgebruik leidt vaak tot 
parkeerproblematiek (verrommeling) en om dit te verminderen en om fietsgebruik te stimuleren zou een centrale 
bewaakte fietsstalling uitkomst kunnen bieden. De Kadernota Parkeerbeleid geeft aan dat onderzoek moet worden 
uitgevoerd of het mogelijk is een bewaakte fietsstalling in het centrum van Woerden kan worden gerealiseerd.  

Er is echter twijfel of een centrale stalling de enige juiste weg is om de doelstellingen te bereiken. Daarom is een motie 
(M-003, Motie haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling) aangenomen dat vraagt om een haalbaarheidsstudie 
naar een bewaakte fietsstalling. Met deze brief informeren wij uw raad over de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie. 

Kernboodschap 
Als invulling van motie M-003 biedt het college hierbij het haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsstalling aan. Hierin 
worden drie oplossingsrichtingen genoemd. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt op dit moment ter informatie aangeboden. 
De komende periode gaan we in gesprek met bewoners, ondernemers en belangengroepen om tot een keuze te komen. 
Eind volgend jaar komt het college met een voorstel naar uw raad.  

Inhoud van het onderzoek  
De hoofdvraag van het onderzoek was: In hoeverre is een bewaakte fietsstalling in de binnenstad haalbaar, rekening 
houden met beleidsdoelstellingen, alternatieve oplossingen, potentiële ligging, verwacht gebruik en exploitatie?  

Het onderzoek is getrapt uitgevoerd. In het begin is een analyse uitgevoerd naar de huidige situatie. Hier zijn ook tellingen 
voor uitgevoerd op verschillende momenten gedurende een week. Vervolgens is gekeken naar verschillende 



oplossingsrichtingen, rekening houdend met de doelstellingen. Tot slot is per kansrijke oplossingsrichting of scenario een 
kostenplaatje uitgewerkt.  

Eerst is een analyse uitgevoerd naar fietsgebruik en fietsparkeren. Opvallend is dat in Woerden de fiets ten opzichte van 
Nederland veel wordt gebruikt voor boodschappen en winkelen en weinig voor woon-werk verkeer (blz. 10). Dit geeft (met 
wat armslag) aan dat het redelijk gesteld staat met de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het centrum (en 
winkelcentra) voor fietsers.  

In de binnenstad is momenteel voldoende parkeercapaciteit, alleen wordt deze capaciteit slecht benut. Het centrum van 
Woerden telt ongeveer 1.450 fietsparkeerplaatsen waarvan op het drukste telmoment (een zaterdagmiddag in juni 2022) 
slechts 55% werd benut. De helft van de geparkeerde fietsen in het centrum stond echter buiten een parkeervoorziening 
(blz. 13), dat wil zeggen dat ze niet in een rek, naast een nietje of in een parkeervak staan. Dit geeft gelijk cijfers bij het 
beeld ‘verrommeling’. De verrommeling is in Woerden overigens een tijdelijk fenomeen, in de nacht zijn deze fietsen er 
niet.  

Figuur 1: capaciteit en aantal geparkeerde fietsen in het centrum op verschillende momenten 

Een deel van deze mismatch (voldoende parkeerplaatsen, maar ze worden matig gebruikt) ligt besloten in het 
parkeerbeleid: door alle groepen te willen faciliteren ontstaat het beeld dat elke parkeerwens gefaciliteerd wordt. Fietsers 
worden met kleinere parkeergelegenheden de binnenstad in ‘gelokt’ waardoor de grotere parkeerplaatsen aan de rand 
van het centrum niet voldoende worden benut.  

Het antwoord op de hoofdvraag is dat er drie mogelijke scenario’s zijn: 

1. Een centrale, permanente locatie met toezicht
2. Permanent gespreide voorzieningen zonder toezicht
3. Een tijdelijke centrale bewaakte parkeervoorziening met toezicht

Het eerste scenario scoort goed op het punt van tegengaan van verrommeling en biedt een hoogwaardige oplossing dat 
bijdraagt aan bevorderen van fietsgebruik. Ook wordt het risico op diefstal verminderd. Nadeel zijn de hoge kosten (ca 
300k per jaar) en het feit dat de stalling de bezettingsgraad alleen op de piekmomenten voldoende is.  

Het tweede scenario is het huidige beleid en scoort goed op kosten. Het leidt wel tot verrommeling op piekmomenten en 
er blijft een verhoogd risico op fietsdiefstal.  



Het derde scenario betekent dat er op piekmomenten een ruimte wordt ingericht voor bewaakt fietsparkeren, bijvoorbeeld 
met hekken en toezicht. Dit scenario scoort hoog op bezettingsgraad, tegengaan van verrommeling en veiligheid. Nadeel 
zijn de kosten (ca 70k per jaar) en deze oplossing draagt minder bij (dan scenario 1) aan bevordering van fietsgebruik in 
de toekomst.  

Ook is onderzocht op welke locaties een bewaakte fietsstalling het meest succesvol zou zijn. Dit is gedaan door per adres 
te kijken naar het aantal geparkeerde fietsen binnen 50 meter op het piekmoment zaterdagmiddag. Optimale locaties zijn 
dan het westelijk begin van de Rijnstraat, rond de Petruskerk en het Kerkplein. Uiteraard spelen nog meer factoren mee 
voor het bepalen van de locatie van een eventuele bewaakte fietsstalling, maar deze eerste analyse is een mooi 
beginpunt.  

Figuur 2: aantal geparkeerde fietsen binnen 50 meter per adres. De rode cirkel geeft de maximale loopafstand (300 m) 
vanaf het Kerkplein aan.  



Financiën 
De kosten voor dit onderzoek zijn al gemeld in de voorjaarsrapportage. 

Vervolg 
In de motie ‘Haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling’ wordt het college verzocht om 4 punten uit te voeren. Met 
deze brief geeft het college invulling aan de wens voor een haalbaarheidsonderzoek en het delen van de uitkomsten 
ervan (punt 1 en 2 van de motie).  

Punt 3 en 4 van de motie zijn na dit onderzoek minder relevant: door bewoners wordt veelal op eigen grond geparkeerd 
en er zijn voldoende fietsparkeerplaatsen in het centrum. Het college gaat aan de slag met de verdieping van de 
scenario’s (waar, hoe en financiën) en zal in overleg treden met ondernemers (Ondernemend Woerden, KHN Woerden, 
Stadshart), bewoners (Platform Binnenstad), en de Fietsersbond over de scenario’s en de uitwerking hiervan. In het 
gesprek met de ondernemers van Stadshart komt ook het onderwerp ‘op eigen grond stallen’ op tafel om de punt 3 van 
de motie uit te voeren.  

De gesprekken met de verschillende belangengroepen zijn samen met de verkeersvisie 2030 input voor een 
raadsvoorstel fietsparkeren centrum dat uiterlijk in kwartaal 4 2023 naar de raad komt. Naast een keuze voor het al dan 
niet realiseren van een bewaakte fietsstalling wordt daarin breder gekeken naar de huidige parkeerlocaties. Daarbij 
worden ook verschillende opties verkend zoals aanbindvoorzieningen zoals ringen in de grond of fietskluizen.  

Bijlagen 
Bijlage 1: 1065.22.1.1.3 haalbaarheid stalling woerden. 
Bijlage 2: Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
De gemeente Woerden wil een centrale bewaakte stalling realiseren in de binnenstad om 

verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan en een autoluwe binnenstad te realiseren. In 

dit rapport is door middel van het kijken naar trends en gegevens over de binnenstad een 

indicatie gegeven of een dergelijke stalling haalbaar is.  

Naar verwachting zal het aantal fietsers in de toekomst toenemen, ook in Woerden. De groei 

komt vooral van elektrische fietsers. Van de veel fietsende groepen in Nederland, 

jongvolwassenen, en ouderen zal in Woerden vooral deze laatste categorie de komende 

decennia in  aantal toenemen. Men komt vooral naar de binnenstad voor vrije tijdsbesteding, 

te winkelen of om boodschappen te doen. Meer voor Woerden specifieke cijfers laten in het 

vervoermiddelgebruik weinig afwijking zien ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Opvallend is wel dat specifiek voor winkelbezoek in Woerden meer wordt gefietst dan 

gemiddeld. 

De binnenstad van Woerden is niet vergelijkbaar met de binnensteden met hoge 

parkeerdrukcijfers. De reden hiervoor ligt besloten in het feit dat de binnenstad veel laagbouw 

met eigen tuinen heeft waar fietsen kunnen worden geparkeerd. Bovendien ontbreekt er een 

significantie studentenpopulatie. Hierdoor is de lokale behoefte fietsparkeerbehoefte in de 

openbare ruimte beperkt en is er voor wat betreft parkeerdruk vooral sprake van korte 

piekmomenten, in het bijzonder op zaterdagmiddag.  

Voor wat betreft de parkeerdrukcijfers: er parkeerden op het piekmoment zaterdagmiddag 6 

keer zoveel fietsen in de binnenstad als in de nacht en 4 keer zoveel als op vrijdagavond. Het 

totaal aantal fietsen in de piek bedroeg ongeveer 1.500 fietsen op circa 1.400 parkeerplekken. 

Opvallend is wel dat deze plekken maar voor de helft bezet waren, en er dus veel fietsen 

buiten de voorzieningen parkeerden.  

De haalbaarheid van een centrale stalling in deze situatie is op basis van de aangegeven 

criteria moeilijk. Niet alleen zal de bezettingsgraad slechts op beperkte momenten hoog 

genoeg zijn, ook vraagt dit om de stalling heen om aanvullende maatregelen die extra kosten 

met zich meebrengen.  

Feitelijk zijn er drie hoofdrichtingen waarvoor de gemeente kan kiezen, welke op hun beurt 

verder uitgewerkt moeten worden:  

• een centrale permanente locatie met toezicht. Deze optie draagt bij aan het

tegengaan van verrommeling en past in de lange termijndoelstellingen van de

gemeente met betrekking tot het bevorderen van het fietsgebruik. Ook de verwachte

toename van het gebruik van elektrische fietsen kan zo worden opgevangen. Het

realiseren van infrastructuur leidt niet vanzelf tot meer fietsritten in plaats van
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autoritten; er zijn aanvullende maatregelen nodig. Verder zijn de kosten hoog: initieel 

is er € 100K en jaarlijks € 300K nodig om de stalling open te houden.  

• permanente gespreide voorzieningen, zonder toezicht. Feitelijk een voortzetting van

de huidige situatie en de Kadernota. Deze variant leidt op sommige piekmomenten

wel tot verrommeling en gebrek aan toezicht betekent verhoogd risico of fietsdiefstal.

De kosten van deze variant liggen binnen het huidige budget.

• tijdelijke centrale bewaakte parkeervoorziening. Op bepaalde piekmomenten wordt

een ruimte ingericht voor het fietsparkeren. Met deze variant kan extra ruimte

worden geboden op momenten met veel vraag. Ook is de veiligheid hoog vanwege de

aanwezigheid van toezicht. Gegeven het feit dat dit een tijdelijke oplossing is, draagt

het minder bij aan de lange termijn doelstellingen van de gemeente. De kosten liggen

initieel op € 15K en jaarlijks op ongeveer € 70K.
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Woerden wil een toegankelijke en gastvrije gemeente zijn, maar ook leefbaar, 

veilig en bereikbaar. Dit vraagt om een actief verkeersbeleid. Om de leefbaarheid en 

bereikbaarheid te waarborgen streeft de gemeente naar een autoluwe binnenstad: “minder 

auto’s in de binnenstad biedt meer ruimte voor andere functies en komt het leefklimaat ten 

goede”, zo stelt de Kadernota Parkeerbeleid. Er is dan ook aandacht voor bevordering van het 

fietsgebruik. Bij het realiseren van de doelstellingen van de gemeente speelt het parkeerbeleid 

een belangrijke rol, zowel bij het autoparkeren als ook het fietsparkeren. Bevordering van het 

fietsgebruik kan soms leiden tot parkeerproblematiek, en om dit te voorkomen wil de 

gemeente graag een centrale bewaakte fietsstalling realiseren.  

De ambitie om een fietsenstalling te realiseren staat echter onder druk, onder andere 

vanwege de eerdere sluiting van een fietsstalling in de binnenstad. Ook bestaat er twijfel of 

een centrale stalling de juiste weg is om de bovenstaande doelstellingen te bereiken. Om die 

reden heeft de gemeente gevraagd de haalbaarheid van een centrale bewaakte fietsenstalling 

te onderzoeken. 

1.2 Uitwerking en onderzoeksvragen 

De haalbaarheid van een centrale bewaakte fietsstalling wordt bepaald door een aantal 

aspecten: de eisen waaraan de fietsstalling moet voldoen, de doelstellingen die de  gemeente 

met de stalling wil bereiken, en de mate waarin deze oplossing beter werkt dan alternatieve 

oplossingen.  

Hoofdvraag van het onderzoek is: 

• In hoeverre is een centrale bewaakte fietsstalling in de binnenstad wenselijk, rekening

houdend met beleidsdoelstellingen, alternatieve oplossingen verwacht gebruik, en

exploitatie en welke locaties zouden voor een dergelijke stalling in aanmerking

komen?

De vraag valt uiteen in meerdere deelvragen: 

• Welke succes- en faalfactoren spelen een rol bij verschillende parkeeroplossingen in

een binnenstad?

• Wat is de huidige mobiliteits- en parkeersituatie in de binnenstad van Woerden, voor

alle modaliteiten?

• Wat is het draagvlak voor een eventuele centrale bewaakte fietsstalling bij potentiële

gebruikers in termen van mobiliteitstransitie (automobilisten die gaan fietsen) en

parkeergedrag en wat betekent dit voor de parkeercapaciteit?

• Welke potentiële locaties zijn geschikt een centrale bewaakte fietsenstalling, gegeven

functies in binnenstad en bezoekerspatronen?
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Het rapport is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 wordt contextinformatie gegeven. Het betreft hier algemene 

achtergrondinformatie over fietsparkeren en ervaringen met betrekking tot oplossingen van 

binnenstedelijke fietsparkeerproblematiek in andere gemeenten.  

Hoofdstuk 3 gaat in op de huidige mobiliteitssituatie in Woerden: welke parkeerbehoefte is er 

momenteel in de binnenstad, en welke veranderingen worden er zichtbaar in het fietsgedrag 

van de Woerdenaar?  

Om effectief te zijn dient de locatie van de stalling te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo 

dient de ligging optimaal te zijn ten opzichte van de aanrijroutes en voorzieningen. Door 

middel van een geografische analyse worden de meest optimale locaties verkend. Dit komt 

aan de orde in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de kosten van de 

stalling per locatie. Het gaat dan om zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten. Ook 

wordt aandacht besteed aan de kosten van overige maatregelen, zoals parkeerverboden rond 

de stalling en handhaving.  
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2 ACHTERGRONDEN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de voornaamste indicatoren van 

fietsgebruik. Het gebruik van de fiets is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het parkeren 

ervan.  

Daarna wordt ingezoomd op de binnenstad van Woerden. Het hoofdstuk beoogt geen 

uitputtend overzicht te geven, maar meer een indicatie van de voor Woerden meest relevante 

indicatoren.  

2.2 Fietsen in Nederland 

2.2.1 Algemeen 

Nederland staat internationaal bekend als fietsland. Volgens het CBS is de fiets met 28 procent 

van alle verplaatsingen na de auto de meest gebruikte vervoerwijze. De reden dat 

Nederlanders relatief gezien vaker de fiets gebruiken heeft waarschijnlijk vooral te maken met 

het feit dat klimaat en geografie optimaal lijken voor fietsgebruik: over het algemeen milde 

weersomstandigheden en weinig reliëf in het landschap. Daarnaast is Nederland een relatief 

klein land, dus de afstanden zijn vrij kort. De gemiddelde fietsafstand is dan ook relatief kort: 

3,7 kilometer.1 

De fiets wordt het meest gebruikt voor winkelen en sociaal-recreatieve activiteiten, zoals 

uitgaan, sport en hobby. Ook wordt de fiets relatief vaak gebruikt voor woonwerkverkeer en 

onderwijs. Voor woonwerkverkeer worden de meeste kilometers afgelegd, samen met de 

sociaal-recreatieve activiteiten. Het aandeel van fietstochtjes is relatief klein, maar er wordt 

veel tijd aan besteed en ook zijn de afstanden vaak langer dan gemiddeld. 

Hoe vaak wordt gefietst hangt af van bevolkingsopbouw, locatie, reismotief, maar ook van 

aanbod van andere vervoermiddelen. Vrouwen fietsen vaker dan mannen, maar leggen 

gemiddeld wel een kortere afstand af. Bekend is dat in de grote steden relatief veel wordt 

gefietst, in het bijzonder in steden met een grote studentenpopulatie. Aanbod van openbaar 

vervoer speelt ook een rol, een fijnmazig netwerk van openbaar vervoervoorzieningen is een 

directe concurrent voor de fiets. 

1 Bron: CBS, 2019;  
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Figuur 2.1 Aandelen fietsgebruik per motief naar reisduur, verplaatsingen en afstand 

Leeftijd speelt vanzelfsprekend een grote rol bij fietsgebruik. In onderstaande figuur 2.1 is het 

aantal dagelijkse verplaatsingen weergegeven per leeftijdsklasse. De figuur maakt duidelijk dat 

vooral jongeren tot 18 jaar veel fietsverplaatsingen maken. Daarna daalt het aantal 

verplaatsingen naar minder dan eenmaal per dag. Een belangrijke reden voor de afname na 18 

jaar is de grotere beschikbaarheid van het rijbewijs. 

Figuur 2.2 Fietsverplaatsingen naar leeftijdscategorie 2018 - 2021 

Bron: CBS 2022 

2.2.2 Verwachting voor de toekomst 

Gelet op het aantal fietskilometers zal het fietsgebruik toenemen, maar dit is echter wel een 

plaatselijk fenomeen: in de grote steden neemt het fietsgebruik sneller toe dan elders. Het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) becijfert de groei van het fietsgebruik tot 2025 
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tussen 3 en 4½ procent.2 Deze groei wordt in de eerste plaats veroorzaakt door 

bevolkingstoename. Verder speelt toename van de fietsafstand een rol (vooral als gevolg van 

de toename in het gebruik van de elektrische fiets) en een verschuiving van openbaar vervoer 

naar de fiets. Opvallend is dat de groei in het fietsgebruik vooral zit in de elektrische fiets: het 

aandeel van elektrische fietsen zal toenemen van 23 procent in 2019 tot 37 procent in 2025. 

Het gebruik van de ‘gewone’ fiets zal volgens het KiM naar verwachting afnemen.  

 

 

2.3 Fietsparkeerbeleid en -oplossingen in Nederlandse steden 

2.3.1 Uitdagingen 

Anders dan het autoparkeren is de organisatie van het fietsparkeren nog volop in 

ontwikkeling. Hiervoor zijn in beginsel twee hoofdredenen te noemen. In de eerste plaats is er 

de afwijkende plek die fietsparkeren inneemt in de wetgeving: volgens artikel RVV vindt 

fietsparkeren plaats op het trottoir en niet op vooraf afgebakende parkeergelegenheden. Dit 

betekent dat het parkeren zich vooral afspeelt in het domein van de voetganger. Dit domein is 

feitelijk pas sinds de eeuwwisseling meer in de aandacht gekomen. Hoewel de fiets als 

vervoerssysteem al een halve eeuw beleidsaandacht krijgt, dateert het nadenken over de 

aanpak van parkeerexcessen van na de eeuwwisseling. In de tweede plaats is er nauwelijks 

registratie van eigendom van de fiets wat opsporing en handhaving op deze parkeerexcessen 

moeilijk maakt. Met het ontbreken van registratie is er ook een praktijk ontstaan van het 

achterlaten van fietsen die in een (te) slechte staat verkeren of overbodig zijn geworden; de 

zogenaamde weesfietsen.3 Dit is een fenomeen dat overigens vooral in de studentensteden 

voorkomt.  

 

De duurzame eigenschappen van het fietsen betekenen verder dat parkeeroplossingen vaak in 

het licht moeten staan van bevordering van het fietsgebruik. Vaak wordt dan gedacht aan 

uitbreiden van de parkeercapaciteit en het ‘verleiden’ van de fietser om hiervan gebruik te 

maken. In de praktijk werkt dit vaak niet, om de bovenstaande twee redenen: enerzijds is de 

fietser gewend overal te mogen parkeren, en willen zij de afstand tussen parkeerlocatie en 

bestemming minimaliseren. Anderzijds raken de voorzieningen op termijn verstopt met 

achtergelaten fietsen, waardoor verdere uitbreiding van kostbare parkeercapaciteit weer 

nodig wordt. Waar dit opgaat voor voorzieningen in de openbare ruimte, geldt feitelijk 

hetzelfde voor een centrale (inpandige) stallingsgelegenheid.  

 

Fietsparkeerbeleid is dus meer dan het afstemmen van vraag naar en aanbod van 

fietsparkeercapaciteit. Mogelijkheden om de vraag te beïnvloeden liggen vooral op het vlak 

van communicatie, voorlichting, regelgeving en handhaving. Het reguleren van het aanbod is 

meer complex, omdat er spanning zit tussen het creëren van ruimte waar wel mag worden 

geparkeerd en het vrijhouden van de ruimte waar dit niet kan. De uitkomsten van het 

 
2 KIM (2020) Kerncijfers mobiliteit, p.26 
3  Fietsberaad, 2012, p. 18 
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parkeeronderzoek in de binnenstad van Woerden drukken dit ook duidelijk uit: hoewel er 

getalsmatig voldoende voorzieningen zijn wordt slechts de helft ervan gebruikt. 

 

2.3.2 Instrumentarium 

Veel gemeenten voeren in grote delen van de bebouwde kom een passief parkeerbeleid; er 

wordt vaak alleen opgetreden bij klachten over excessen. Actief fietsparkeerbeleid richt zich 

vaak op drie hoofdlocaties: 

• stadscentra: uitgaanspleinen en winkelgebieden; deze hebben vaak vooral te maken 

met relatief korte, hoge parkeervraag; 

• treinstations; hier is sprake van een langere parkeerduur en weesfietsen; 

• in de grote steden 19e eeuwse woonwijken met veel etagebouw en beperkte ruimte 

op straat; hier is ook vaak sprake van langparkeren en een weesfietsenproblematiek.  

 

Het instrumentarium dat bij de laatste twee locaties vaak wordt gebruikt is in de meeste 

gevallen handhaven op parkeerduur. Het uitbreiden van capaciteit is vaak inefficiënt of niet 

haalbaar wegens ruimtegebrek. Handhaven op weesfietsen kan leiden tot een reductie van 15 

procent in de parkeerbezetting en weegt qua kosten op tegen bijplaatsen van rekken. 

 

In de stadscentra is vaak sprake van een aanpak die minder is gericht op lang parkeren en 

meer op het mitigeren van de piek. Dit kan op verschillende manieren. Er is geen 

standaardaanpak, omdat er verschillende factoren zijn die van invloed zijn op een bepaalde 

parkeersituatie in een binnenstad. Te denken valt aan: 

• De ruimtelijke structuur en functies in het gebied; 

• Motieven van de parkeerder; vertaald naar (verwachte) parkeerduur; 

• Persoonlijke kenmerken en voorkeuren van de parkeerder; 

• Welke soort fiets wordt gebruikt. 

Steden verschillen onderling van elkaar voor wat betreft ruimtelijke structuur, en opbouw van 

de bevolking. Om inzicht te kunnen geven in welke maatregelen effectief kunnen zijn is het 

daarom nodig om meer over de ruimtelijke structuur en bevolking van Woerden te weten, om 

dit vervolgens door te kunnen vertalen naar passende maatregelen. In het volgende hoofdstuk 

wordt hierop ingegaan.  

 

2.3.3 Fietsparkeerbeleid Woerden 

De aanpak die de gemeente Woerden voorstaat is uitgewerkt in de Kadernota Parkeerbeleid. 

De gemeente kiest voor reguleren, het beïnvloeden van het autogebruik en -bezit en het beter 

benutten van de bestaande capaciteit. Dit betekent dat er geen extra parkeercapaciteit komt 

voor autoparkeren, en als flankerend beleid succesvol blijkt er parkeerplaatsen zullen worden 

opgeheven. Er moet wel ruimte blijven voor doelgroepen zoals laden en lossen, 

gehandicapten en deelmobiliteit.  
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Ook de Kadernota Parkeerbeleid constateert dat verschillende typen fietsers leiden tot 

verschillende parkeerbehoeften. Naarmate de parkeerduur langer is neemt ook de behoefte 

aan kwaliteit toe.4 Ook neemt het aantal verschillende soorten fietsen toe van de traditionele 

stadsfiets naar elektrische fietsen, speedpedelecs en bakfietsen.  

Figuur 2.3 Overzicht parkeervoorzieningen Woerden 

De nota onderscheidt voor Woerden een opbouw van het parkeersysteem in vier categorieën 

parkeervoorzieningen, aflopend in mate van centralisatie en kosten: 

• Bewaakte (centrale) fietsenstalling: een hoogwaardige overdekte fietsparkeerplaats

met een grote capaciteit en toezicht. Ook kunnen aanvullende diensten worden

geboden en is het een goede mogelijkheid tot stallen van elektrische fietsen. Deze is

momenteel niet aanwezig in Woerden. De Kadernota spreekt de wens uit deze te

realiseren, bijvoorbeeld op het pleintje bij Groenendaal of in eventuele leegstaande

panden eromheen;

• Grootschalige stalling: op de overgang van fietsroute naar voetgangersgebied zijn er

enkele grote fietsenstallingen. Toezicht is belangrijk om risico op diefstal te

verminderen. Momenteel zijn er fietsvoorzieningen aan de rand van het centrum; de

4  Gemeente Woerden, 2021, p.24 
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primaire voorzieningen (zie figuur 2.3). Alleen de richting zuidwest (Oranjestraat –

Kruittorenweg) heeft nog niet een dergelijke voorziening; 

• Kleinschalige stalling: locaties langs toegangsroutes voor fietsers, waar fietsers hun

fiets kunnen parkeren om het laatste stukje naar hun bestemming lopend af te

leggen. Vaak zijn het restlocaties op of langs het trottoir waar fietsenrekken zijn

geplaatst. De Kadernota stelt dat het beleid is om in de binnenstad altijd binnen

zichtafstand een of meerdere voorzieningen, bij voorkeur nietjes, aan te treffen. In

figuur 2.6 zijn deze weergegeven als de secundaire stallingen;

• Fietsvak bij de bestemming. Deze voorzieningen dienen om fietsers gelegenheid te

bieden hun fiets zo dicht mogelijk bij de bestemming te parkeren. Het doel is vooral

om verrommeling tegen te gaan, omdat het niet mogelijk is alle fietsers al op de

bovenstaande locaties ‘af te vangen’. De uitvoering is vooral door middel van

parkeervakken en het gebruik vooral kortparkeerders.

2.4 Conclusies 

Met betrekking tot het fietsgedrag in Nederland geldt dat er veel wordt gefietst, en er twee 

groepen fietsers zij die eruit springen: jongvolwassenen, en ouderen. Gelet op het aantal 

verplaatsingen zijn de hoofdredenen voor fietsverplaatsingen vrije tijd, winkelen en 

boodschappen doen, werken en onderwijs volgen.  

Naar verwachting zal het aantal fietsers in de toekomst toenemen, vooral het aantal 

elektrische fietsers. Met de elektrische fiets is de actieradius groter. De nieuwe fietsgebruikers 

komen vooral uit het openbaar vervoer.  

Meer fietsen betekent ook meer parkeren. Het fietsparkeerbeleid is volop in beweging. Grote 

uitdaging hierbij is niet alleen het faciliteren van de parkeerbehoefte maar vooral ook ruimte 

vrijhouden voor andere doelgroepen in de openbare ruimte. De gemeente Woerden 

onderkent dit ook, en zoekt het vooral in diversifiëring van het parkeeraanbod.  
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3 FIETSEN IN DE BINNENSTAD VAN WOERDEN 

3.1 Inleiding 

Woerden is een middelgrote gemeente midden in het Groene Hart van de Randstad. De stad 

is ontstaan rond het begin van de jaartelling vanwege de strategische ligging langs de Rijn. In 

2022 heeft de gemeente ongeveer 53.000 inwoners, waarvan er 38.000 in de stad Woerden 

wonen. Van dit aantal wonen er ongeveer 2.500 personen in de binnenstad. De gemeente is 

omgeven met landelijk gebied. De dichtstbijzijnde grote stad is Utrecht op ongeveer 16 

kilometer afstand. De gemeente heeft een verzorgende functie voor kernen in de buurt, maar 

moet deze positie delen met andere middelgrote kernen zoals Gouda, Alphen aan de Rijn en 

IJsselstein.  

 

Als meer mensen de fiets gebruiken, neemt ook de behoefte aan fietsparkeerlocaties toe. 

Meer inzicht in het huidige fietsgebruik van Woerdenaren, en de verwachtingen voor de 

toekomst zijn daarom belangrijk. Ook de vraag van wie de parkeerbehoefte in de binnenstad 

afkomstig is, is hierbij van belang. Zijn dit vooral bezoekers, of parkeren ook de lokale 

bewoners op straat? Een derde component is de wijze waarop de  gemeente omgaat met het 

fietsparkeren.  

 

In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan op de binnenstad van Woerden. Hiervoor is geput uit 

enkele databronnen.5 Daarnaast is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het 

autoparkeeronderzoek dat in 2021 in de binnenstad is verricht. Ook is er een 

fietsparkeeronderzoek verricht, deze komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

3.2 Bebouwing 

De bebouwing in de binnenstad dateert grotendeels van de periode 1900 – 1920 (in het 

bijzonder het huidige winkelgebied rond de Voorstraat). Enkele delen, waaronder de 

omgeving van het Kerkplein en het Defensie-eiland, zijn van meer recente datum. Bijna 

driekwart van het aantal woningen in Woerden is een eengezinswoning. Tweederde van de 

woningvoorraad is een koopwoning.  

 

De binnenstad is compact, met een doorsnede van ongeveer 800 meter. Het winkelgebied van 

Westdam naar Oostdam heeft hemelsbreed een lengte van niet meer dan 400 meter. De 

functies in de binnenstad zijn weergegeven in figuur 2.3. In deze figuur is het winkelgebied 

goed te zien, gelegen tussen de Havenstraat en de Achterstraat. Opvallend is dat de 

winkelstraten ook vaak een woonfunctie hebben. Dit betekent dat er boven de winkels ook 

gewoond wordt.  

 

 
5  Hiervoor is gebruik gemaakt van statistische data van het CBS, en OVIN/ODIN data. Andere bronnen 

zijn in voetnoten opgenomen. 
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Horeca concentreert zich vooral rond het Kerkplein en de Havenstraat. In totaal zijn er 660 

bedrijfsvestigingen in de binnenstad, waarvan ongeveer een derde in de sectoren handel en 

horeca. Er zijn circa 50 kantoorvestigingen. Het is onduidelijk hoeveel arbeidsplaatsen hiermee 

gemoeid zijn.  

 

Figuur 3.1 Functies in de binnenstad van Woerden 

  

 

Het noordelijke, westelijke en zuidelijke bastion van de oude binnenstad worden vooral voor 

de functie wonen gebruikt. Ook op het Defensie-eiland zijn veel woningen te vinden.  

 

3.3 Bevolking 

Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal de bevolking van Woerden jaarlijks met 1 

procent toenemen. In 2050 zal de bevolking met 4 procent zijn toegenomen ten opzichte van 

2025. In onderstaande figuur is een prognose van de bevolkingsopbouw weergegeven. In 

2030 is er een toename zichtbaar van de groepen tussen 20 en 30 jaar en de groep onder 10 

jaar, waarschijnlijk als gevolg van de nieuwbouwplannen. Daarnaast neemt vooral de groep 

boen 60 jaar toe.  

 

In paragraaf 2.2 zijn twee groepen genoemd met een relatief hoog fietsgebruik. De eerste 

leeftijdsgroep tussen 10 en 20 jaar neemt de komende tien jaar getalsmatig af en zal pas na 

2045 weer toenemen. Daarmee is een toename van het fietsgebruik naar verhouding vooral 

te zoeken onder de ouderen. Het aandeel gepensioneerden zal stijgen van 21 procent in 2025 

naar 27 procent in 2050. Dit gaat vooral ten koste van de groep tussen 20 en 65 jaar.   
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Figuur 3.2 Bevolkingsprognose Woerden naar leeftijdsklassen (aantallen x1000)  

 
 

3.4 Verkeer 

Woerden is voor wat betreft woon-werkverkeer sterk georiënteerd op Utrecht. Vanuit 

Woerden wordt voor werk vooral naar Utrecht gereisd en in mindere mate naar Amsterdam. 

Vanuit Utrecht wordt ook vrij veel naar Woerden gereisd. Dat geldt ook voor buurgemeenten 

van Woerden.  

 

Figuur 3.3 Woonwerkverkeer Woerden (2018) 

  
Van Woerden Naar Woerden 

 

De oriëntatie op Utrecht betekent dat er veel verkeer is tussen Utrecht en Woerden. Gegeven 

de afstand (15 kilometer) zijn dit verplaatsingen die vaker met de elektrische fiets zullen 

worden gemaakt.  De elektrische fiets zit in de lift: van het totale aantal fietsen in Nederland is 

ongeveer 21 procent elektrisch. Dit aandeel neemt echter sterk toe: het aandeel verkochte 
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elektrische fietsen was in 2021 52 procent van het totaal aantal verkochte fietsen, tegenover 

25 procent voor een stadsfiets. Het is echter onduidelijk dat dit ook zal leiden tot een hogere 

parkeervraag in de binnenstad, omdat er veel op eigen terrein wordt geparkeerd.  

 

Om een beeld te geven van welke vervoermiddelen in Woerden worden gebruikt per 

reismotief is gekeken naar OVIN/ODIN data.6 De auto wordt in Nederland veel gebruikt voor 

woonwerkverkeer, zakelijk verkeer en persoonlijke redenen zoals sociaal-recreatief verkeer en 

halen en brengen. De fiets wordt vooral veel gebruikt voor onderwijs. In vergelijking met de 

Nederlandse situatie gebruiken Woerdenaren de auto iets vaker voor woonwerkverkeer, en 

minder voor zakelijke reizen. Opvallend is verder dat Woerdenaren bovengemiddeld vaak de 

fiets gebruiken voor boodschappen en overige motieven.  

 

Figuur 3.4 Modal split per reismotief, Woerden en Nederland 2017 - 2019 

 
 

3.5 Parkeerdata auto 

De binnenstad van Woerden is gereguleerd voor het autoverkeer. Er is sprake van betaald 

parkeren. Dit betekent feitelijk dat er bij gelijkblijvende kostenstructuur en andere 

maatregelen op het gebied van parkeerregulering weinig verandering valt te verwachten op 

het gebied van overstap van auto naar fiets. Ook parkeerproblematiek zoals hoge parkeerdruk 

is geen beperkende factor in de binnenstad. 

 
6  Onderzoek Verplaatsingen in Nederland / Onderweg in Nederland (CBS). Dit is een 

dagboekonderzoek waar respondenten een korte periode hun verplaatsingen in een dagboek 
bijhouden. Vanwege het beperkte aantal respondenten zijn meerdere jaren bijeen genomen. 
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In 2021 is er in september en december een parkeeronderzoek verricht. In september was de 

parkeerdruk op zaterdagmiddag op alle meetmomenten niet hoger dan 50 procent. De 

vrijdagavond was er een hogere parkeerdruk (72 procent). Op donderdagmiddag was de 

parkeerdruk met 51 procent vergelijkbaar met de zaterdag. Garage Castellum was zaterdag 18 

september tussen 14:00 en 16:00 uur 50 procent bezet en Garage Defensie-eiland 34 procent.  

 

December 2021 geeft een ander beeld. In de binnenstad werd op zaterdagmiddag 90 procent 

parkeerdruk gemeten, maar op de andere momenten lag de parkeerdruk weer rond 50 

procent. In december was ook Garage Castellum vol (108 procent) en Defensie-eiland 88 

procent bezet. Voor deze data geldt wel een zware disclaimer, niet alleen was het de 

Kerstperiode, ook was dit de laatste dag dat er nog gewinkeld kon worden; op 19 december 

2021 ging een harde lockdown in verband met covid-19 in.  

 

Tabel 3.5 Parkeerdruk (auto) binnenstad Woerden 
 

donderdag vrijdag zaterdag 
 

14:00 – 16:00 18:00 – 20:00 14:00 – 16:00 23:00 – 01:00 

september 51% 72% 56% 49% 

december 47% 51% 90% 48% 

 

 

3.6 Conclusies 

De binnenstad van Woerden is niet vergelijkbaar met de binnensteden met hoge 

parkeerdrukcijfers. De reden hiervoor zijn dat de binnenstad veel laagbouw met eigen tuinen 

heeft waar fietsen kunnen worden geparkeerden de afwezigheid van een significantie 

studentenpopulatie. De bevolking van Woerden neemt de komende jaren toe. Deze groei zal 

bestaan uit jonge gezinnen (leeftijdsgroepen 20 – 30 jaar en kinderen onder 10 jaar) en vooral 

ouderen. Op langere termijn is vooral een toename van de groep ouderen zichtbaar.  

 

Meer voor Woerden specifieke cijfers laten in het vervoermiddelgebruik weinig afwijking zien 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Opvallend is wel dat specifiek voor winkelbezoek in 

Woerden meer wordt gefietst dan gemiddeld.   

 

Omdat het autoparkeren in de binnenstad al gereguleerd is valt er weinig te verwachten van 

een eventuele overstap van auto naar fiets. Ook parkeerdruk is geen factor in de binnenstad, 

op de meeste bezoekers momenten is er sprake van een parkeerdruk van rond 50 procent.   
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4 BEPALING HAALBAARHEID CENTRAAL BEWAAKTE STALLING

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de haalbaarheid van een centrale bewaakte 

fietsenstalling. Deze haalbaarheid wordt vooral getoetst in het licht van de uitkomsten van de 

parkeerdrukmetingen in de binnenstad van Woerden en de gegevens die zijn opgenomen in 

hoofdstuk 3.  

Er wordt eerst ingegaan op de belangrijkste uitkomsten van het parkeeronderzoek, waarna 

deze uitkomsten worden doorvertaald naar een haalbaarheidsbepaling van een centrale 

bewaakte stalling.  

4.2 Fietsparkeren in de binnenstad van Woerden 

4.2.1 Algemeen 

In juni 2022 is op een viertal meetmomenten een fietsparkeerdrukmeting gehouden in het 

centrum van Woerden: op dinsdagmiddag en -nacht, vrijdagavond (koopavond) en 

zaterdagmiddag. Op basis van deze meetmomenten kan een indruk worden gegeven van de 

parkeerbehoefte op een werkmoment (dinsdagmiddag), een woonmoment (dinsdagnacht) en 

een tweetal bezoekersmomenten (koopavond en zaterdagmiddag). Van deze meting is een 

aparte rapportage opgesteld. In het kader van dit rapport wordt volstaan met het duiden van 

de meest belangrijke uitkomsten. Deze zijn weergegeven in figuur 4.1.  

Figuur 4.1 Uitkomsten parkeeronderzoek 

De parkeerdruk was over het algemeen lager dan 100 procent, met uitzondering van de 

zaterdagmiddag (108 procent). Met name in de nacht zijn er weinig fietsen geteld; de 

parkeerdruk op dat moment was 17 procent.  
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Hoewel er veel fietsen buiten de voorzieningen zijn geteld, was ‘verrommeling’ vooral 

zichtbaar tijdens het absolute piekmoment op zaterdagmiddag. Deze verrommeling is echter 

kort van duur, in de nacht was er bijvoorbeeld niet of nauwelijks sprake van verrommeling. Dit 

beeld verschilt van andere (vooral studenten)steden, waar verrommeling permanent is en 

vooral wordt veroorzaakt door lang geparkeerde fietsen en weesfietsen.  

Verder valt het volgende op: hoewel de parkeerdruk alleen op zaterdagmiddag hoger was dan 

100 procent (oftewel; er stonden meer fietsen in het centrum dan dat er 

parkeervoorzieningen zijn), was de bezettingsgraad van deze voorzieningen laag. Er waren 

veel fietsen geparkeerd buiten de voorzieningen, ook op locaties waar wel capaciteit aanwezig 

was. Figuur 4.2 laat per meetmoment zien in welke mate fietsen buiten de voorzieningen zijn 

geteld. Op zaterdagmiddag zijn er meer fietsen buiten de voorzieningen geteld dan er binnen. 

Om een meer gedetailleerd beeld te geven van de situatie op de verschillende 

meetmomenten zijn twee meest uiteenliggende momenten tegenover elkaar gezet: de nacht 

en de zaterdagmiddag.  

Figuur 4.2 Aantal fietsen binnen en buiten de voorzieningen 

4.2.2 Dinsdagnacht 

Figuur 4.3 geeft een beeld van het aantal geparkeerde fietsen in de rekken en aantal buiten de 

rekken geparkeerde fietsen per locatie. Op de Rijnstraat en oostelijk deel van de Voorstraat 

was de bezetting relatief hoog. In totaal was 12 procent van de rekken bezet. De los 

geparkeerde fietsen zijn vaak geteld op openbaar toegankelijk terrein, bijvoorbeeld tegen de 

gevels van woningen aan. Verder valt op er geen fietsen aanwezig waren op het Kerkplein.  
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Figuur 4.3 Bezetting voorzieningen en geparkeerde fietsen buiten voorzieningen 

Bezetting in voorzieningen: taartdiagram; geel = aandeel onbezet, blauw = aandeel bezet; rood: fietsen buiten voorziening. 

Grootte diagram geeft relatieve omvang voorziening aan. 

4.2.3 Zaterdagmiddag 

De hoge parkeerdruk op zaterdagmiddag wordt vooral veroorzaakt door winkelend publiek. 

Het aantal fietsen bedroeg 1.519, waarvan 1.454 fietsen, 49 elektrische fietsen en 16 

bakfietsen. Verder parkeerden er 36 bromfietsen en 34 snorfietsen.  

Op zaterdagmiddag valt op dat de voorzieningen in de Rijnstraat goed zijn bezet en er rond 

deze locatie veel fietsen los parkeren. De Voorstraat heeft op dit moment minder te maken 

met parkeerders. De locaties bij de entree van de winkelstraat worden minder goed bezet, in 

het bijzonder de plek bij de bibliotheek (Meulmansweg), terwijl daar een groot aantal fietsen 

buiten de voorzieningen was geparkeerd. De locatie aan de oostkant van de Rijnstraat heeft 

een hogere bezettingsgraad. Hier is het aantal buiten de voorzieningen geparkeerde fietsen 

ook lager.  
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Figuur 4.4 bezetting van de voorzieningen en locatie ‘wild’ geparkeerde fietsen, zaterdagmiddag 

4.3 Bepaling parkeerbehoefte 

4.3.1 Huidige parkeerbehoefte 

Woerden kent geen parkeerprobleem zoals dat te zien is in veel grotere binnensteden. Dit 

heeft in de eerste plaats te maken met de bouwwijze van de binnenstad. Er is weinig 

etagebouw en veel woningen hebben tuinen en bergingen waar de fiets kan worden 

opgeborgen. Verder is er door het ontbreken van hogere onderwijsinstellingen geen 

studentenpopulatie van betekenis aanwezig in de binnenstad. 

Anders is het gesteld met de parkeerbehoefte van bezoekers. In de binnenstad bevinden zich 

winkels, musea en horeca. In het bijzonder het winkelgebied in de binnenstad trekt veel 

bezoekers. Dit is goed te zien in de parkeerdrukcijfers: er parkeerden op het piekmoment 

zaterdagmiddag 6 keer zoveel fietsen in de binnenstad als in de nacht en 4 keer zoveel als op 

vrijdagavond (zie tabel 4.5).  

In de onderste helft van de tabel zijn de uitkomsten weergegeven voor het kernwinkelgebied 

(het zwart omkaderde gebied in figuur 2.6). In het winkelgebied parkeerden op zaterdag 855 

fietsen, waarvan 419 buiten de voorzieningen. In totaal zijn er 781 parkeerplekken in dit 

gebied. Dit betekent dat er voldoende parkeercapaciteit beschikbaar was. 
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Tabel 4.5 Aantallen getelde fietsen op 4 meetmomenten en verschillen met de nachtmeting 

geteld verschil 

Hele gebied (1.404 plekken) binnen buiten totaal binnen buiten totaal 

dinsdagmiddag 593 400 993 426 325 751 

dinsdagnacht 167 75 242 - - - 

vrijdagavond 555 418 973 388 343 731 

zaterdagmiddag 747 707 1.454 580 632 1.212 

Kernwinkelgebied (capaciteit 781 plekken) 

dinsdagmiddag 373 233 606 282 224 506 

dinsdagnacht 91 9 100 - - - 

vrijdagavond 330 238 568 239 229 468 

zaterdagmiddag 436 419 855 345 410 755 

De fietsparkeerdruk ’s nachts was laag (15 procent), hetgeen wijst op een zeer laag aantal 

weesfietsen, maar ook op een lage parkeerbehoefte van bewoners zelf in de openbare ruimte. 

Het ging om 242 fietsen, waarvan 75 buiten de voorzieningen. Deze werden echter 

merendeels op eigen terrein geparkeerd: openbaar toegankelijke plekken direct voor de eigen 

woning. In figuur 4.4 is daarnaast te zien dat het overgrote deel van de parkeerders in het 

kerngebied van Woerden parkeert.  

Er geen goed beeld te krijgen van het aantal werkenden in de binnenstad. Op dinsdagmiddag, 

het moment dat de meeste werkenden aanwezig zijn, was de toename in aantal parkeerders 

ongeveer 750, waarvan waarschijnlijk deels winkelende bezoekers en deels werkenden. Een 

deel van de werkenden is werkzaam in de winkels zelf, en hebben dus ook grotendeels een 

overlap in aanwezigheid met winkelende bezoekers.  

Op zaterdagmiddag is de toename in parkeerders het grootst, namelijk 1.212 parkeerders, 

waarvan er 632 buiten de voorzieningen parkeerden. Hierbij dient wel aangetekend te worden 

dat het gaat om parkeerders in de hele binnenstad. De parkeercapaciteit in de binnenstad van 

Woerden bedraagt 1.404. Dit betekent dat als iedereen in de rekken parkeert er een tekort is 

van 50 plekken. Hoewel parkeerduurgegevens ontbreken is er een inschatting gemaakt van de 

verschillende doelgroepen: 

• de huidige maximale parkeerbehoefte van de binnenstad van Woerden bestaat in de

piek uit ongeveer 1.450 fietsen;

• per meetmoment zijn er tussen 125 - 250 bewoners aanwezig;7

• het aantal bezoekers wordt op basis van de verschillen tussen dinsdag- en

zaterdagmiddag ingeschat op tussen 460 en 900 parkeerders,

• analoog hieraan wordt het aantal werkenden ingeschat op afgerond 400 parkeerders.

7  Gebaseerd op statistieken aanwezigheidspercentages van bewoners; overdag is circa 70 procent van 
de bewoners aanwezig; 
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Verder wordt ervan uitgegaan dat de werkenden lang parkeren (langer dan 4 uur), en de 

bezoekers van de binnenstad 2 tot 4 uur aanwezig zijn. Ongeveer een kwart van de fietsers 

heeft een elektrische fiets.  

4.3.2 Toekomstige parkeerbehoefte 

De gemeente heeft zoals weergegeven in paragraaf 2.3.3 aangegeven een autoluw 

parkeerbeleid te willen voeren. Autoritten zouden vaker vervangen kunnen worden door de 

fiets. Met het toenemend gebruik van de elektrische fiets is dit een reëel scenario geworden: 

het meeste woon-werkverkeer van en naar Woerden vindt plaats tot een afstand van circa 15 

kilometer, een afstand die zich goed leent voor de elektrische fiets. Uit parkeercijfers van de 

gemeente blijkt dat de parkeerdruk in de binnenstad over het algemeen niet problematisch is. 

Alleen op 18 december 2021 is een kritische parkeerdruk gemeten, maar er was toen sprake 

van een bijzondere situatie: gemeten één dag voor de algehele lockdown.  

De bevolking van Woerden zal volgens het CBS jaarlijks met 1 procent groeien. Voor de 

kortere termijn (tot 2030) zal vooral het aantal personen in de leeftijdsklasse 20 – 40 jaar en 

het aantal ouderen (boven de 60 jaar) toenemen. Voor de langere termijn zal aantal en leeftijd 

van ouderen verder toenemen. Het aantal gepensioneerden in 2020 was 11.500 personen, en 

zal in 2050 15.150 bedragen, een toename van 31 procent. De toename van het aantal 

ouderen in de totale bevolking zal 6 procent bedragen. Tegelijkertijd is bekend dat naarmate 

mensen ouder worden deze ook minder mobiel zijn. Pas vanaf 2045 voorziet het CBS weer een 

toename van het aantal jongeren tussen 10 en 20 jaar (zie figuur 2.3).  

Met betrekking tot het fietsgebruik zijn er dan twee trends: 

• Het totaal aantal fietsgebruikers zal tot 2050 met ongeveer 6 procent toenemen. Deze

groep zal merendeels bestaan uit ouderen. Deze groep fietst meer dan de groep

tussen 20 en 40. Daar staat tegenover dat een steeds oudere bevolking minder mobiel

is en dus ook minder fietst.

• Het gebruik van de elektrische fiets zal toenemen. In het voorgaande hoofdstuk is

reeds becijferd dat het aandeel elektrische fietsen zal toenemen van 25 naar circa 40

procent. De groep waar het bezit het meest toeneemt is de groep tussen 65 en 75

jaar. 8 Volgens hetzelfde rapport hebben vooral 55-plussers in niet verstedelijkte

gebieden een elektrische fiets.

Voor wat betreft werkverkeer is er een toename zichtbaar van e-fietsgebruik, maar dit gaat 

vooral ten koste van de gewone fiets en openbaar vervoer. Vervanging van autoverkeer door 

elektrische fiets is moeilijk in te schatten; er zijn geen cijfers over bekend. Daarom wordt deze 

gelijk gehouden. Kortom, toename van fietsers is vooral te verwachten vanuit de groep 

bezoekers. Dit zullen naar verhouding meer ouderen zijn.  

8 CBS (2020) Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019 
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Het beeld dat uit de tellingen en achtergrondgegevens naar voren komt is dat er in de huidige 

situatie wel voldoende parkeergelegenheid is, maar dat de locaties van deze 

parkeervoorzieningen niet goed aansluiten bij het behoeftenpatroon van de parkeerder. Een 

deel van deze mismatch ligt besloten in het parkeerbeleid van de gemeente zelf: door alle 

groepen te willen bedienen ontstaat het beeld dat elke parkeerwens gefaciliteerd wordt. 

Fietsers worden met kleinere parkeergelegenheden de binnenstad in ‘gelokt’ waardoor de 

grotere parkeerlocaties aan de rand van de winkelgebieden niet voldoende benut worden.  

 

Wat in de toekomst zal blijven in het centrum van Woerden is een lage lokale behoefte van 

bewoners en een hoge piekbehoefte op bezoekersmomenten: weekenddagen en 

evenementen. De parkeerduur zal daarbij relatief kort blijven 2- 4 uur. Dit betekent dat 

parkeerproblematiek vooral op de piekmomenten voorkomt en er buiten deze piekmomenten 

weinig verrommeling zichtbaar zal zijn. Woerden heeft geen grote studentenpopulatie en ook 

fietsen van bewoners worden meestal op eigen terrein geparkeerd. Wel is er een groeiende 

groep werkenden met een elektrische fiets. De verwachting is dat deze deels op eigen 

(werk)terrein zullen parkeren. Het deel van de werkenden met elektrische fiets dat in het 

openbaar gebied parkeert vormt zeker een doelgroep voor een veilige (bewaakte) stalling 

vanwege de lange parkeerduur.  

 

4.4 Succes en faalfactoren centrale bewaakte fietsenstalling 

4.4.1 Uitgangspunten 

De gemeente heeft enkele factoren aangegeven die van belang zijn voor het bepalen van de 

haalbaarheid van een centrale bewaakte stalling: 

• Bezettingsgraad; de stalling moet goed gevuld zijn; 

• De stalling moet bijdragen aan de oplossing van de verrommeling van het straatbeeld; 

 

Stallingen zijn er in alle soorten, vormen en maten. Omdat concrete haalbaarheidscriteria 

ontbreken is gekozen om de haalbaarheid van de stalling op te vatten als het bepalen van een 

mate van wenselijkheid, en deze af te meten tegen met eventuele alternatieven. Daarbij is 

ervoor gekozen om enkele criteria hieraan toe te voegen. Het gaat om de volgende factoren: 

• bijdrage aan de doelstellingen van verkeersbeleid op langere termijn; 

• veiligheid, in het bijzonder preventie van fietsdiefstal; 

• kosten: hierbij gaat het vooral om de kosten voor de gemeente voor realisering en 

onderhoud van de voorzieningen; 

• communicatie: middelen die moeten worden besteed aan flankerend beleid om 

beoogd gedrag te bewerkstelligen, bijvoorbeeld campagnes en voorlichting maar ook 

handhaving.  

 

4.4.2 Uitwerking 

Voor wat betreft het vinden van een parkeeroplossing worden er meestal oplossingen gezocht 

in het samenspel van drie dimensies:  
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• Locatie: concentratie of spreiding van de parkeercapaciteit. Er dient dat wel te worden

opgemerkt dat concentratie gepaard gaat met regulering van het gebied binnen de

invloedssfeer van de locatie. Bij concentratie kan het ook gaan om meerdere

concentratiepunten;

• Tijd: permanente voorzieningen tegenover tijdelijke voorzieningen;

• Veiligheid: mate van toezicht; met bemensing, via camera’s of door middel van

kluizen of helemaal geen toezicht.

Figuur 4.6 dimensies bij het fietsparkeren 

In bovenstaande figuur is weergegeven welke varianten mogelijk zijn. De varianten die 

eigenlijk nooit voorkomen zijn daarbij grijs gemaakt; het gaat dan over gespreide 

voorzieningen met toezicht of tijdelijke voorzieningen. De overige vijf varianten zijn gewogen 

op de bovengenoemde factoren, waarbij een indicatieve score is bepaald. Tevens is ervan 

uitgegaan dat stallen voor parkeerders gratis is om de scenario’s onderling vergelijkbaar te 

houden.  

In onderstaande tabel 4.7 is uitgewerkt welke bijdrage de verschillende factoren kunnen 

leveren en welke inzet zij vragen. De eindscore is een simpele optelling van de scores zonder 

weging. Afhankelijk van de beleidsvoorkeuren kan zelf een weging worden aangebracht. 
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Tabel 4.7 Uitwerking haalbaarheidsfactoren 
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Geel (permanent, centraal, toezicht) +- ++ ++ ++ -- +- 4 

Rood (permanent, centraal, vrij) +- + +- - - - -2 

Groen (permanent, spreiden, vrij) + +- + +- ++ + 5

Oranje (tijdelijk, centraal, toezicht) ++ + +- ++ - - 3

Blauw (tijdelijk, centraal, vrij) + +- +- +- + -- 0

++ zeer positieve bijdrage, vraagt weinig middelen; -- zeer negatieve bijdrage, vraagt veel middelen 

Uit de weging komen drie scenario’s met een positieve score naar voren: 

• Variant Geel: een centrale permanente locatie met toezicht (4 punten). Deze scoort

goed op het punt van tegengaan van verrommeling en is passend in het beleid: het

bieden van een hoogwaardige oplossing draagt bij aan het imago van het fietsen. Het

realiseren van infrastructuur op zich leidt echter niet tot een ‘modal shift’, vaak zijn

aanvullende maatregelen nodig. Door toezicht wordt risico op diefstal verminderd.

Nadelen zijn hoge kosten voor een permanente stalling bovendien vormt de eis van

voldoende bezetting van de stalling een risico omdat er maar tijdelijk sprake is van

hoge parkeerdruk;

• Variant Groen: permanente gespreide voorzieningen, zonder toezicht (5 punten).

Feitelijk betekent dit een voortzetting van de huidige situatie en verder uitwerking van

de planning in de Kadernota. Deze variant scoort goed op kosten. Ook wordt een

goede bezettingsgraad bereikt en passen de voorzieningen in de doelstellingen van

het verkeersbeleid. Deze variant leidt op sommige piekmomenten wel tot

verrommeling en gebrek aan toezicht betekent verhoogd risico of fietsdiefstal;

• Variant Oranje: een tijdelijke centrale bewaakte parkeervoorziening (3 punten). Dit

betekent dat er op bepaalde piekmomenten een ruimte wordt ingericht voor het

fietsparkeren.  Deze variant scoort hoog op bezettingsgraden doordat de stalling

wordt aangeboden op piekmomenten en de veiligheid is hoog vanwege het toezicht.

Nadelen zijn de kosten van toezicht en omdat dit vooral een tijdelijke oplossing is,

draagt het minder bij aan de lange termijn doelstellingen van de gemeente.

Deze scenario’s worden in onderstaande paragrafen verder uitgewerkt. 
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4.5 Uitwerking varianten 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de drie varianten. 

4.5.1 Variant Geel: Permanente bewaakte stalling op centrale plek 

In deze variant wordt er een centrale bewaakte stalling gerealiseerd op een centrale locatie. 

Het bureau Decisio noemde in een rapport in 20149 enkele veel voorkomende succes en 

faalfactoren op voor een stalling. Het gaat dan om de volgende factoren: 

• Afstand van stalling tot bestemming;

• Tarieven voor gebruikers;

• Bereikbaarheid van de stalling;

• Uitstraling van de stalling;

• Aan- of afwezigheid van toezicht.

Verder is er sprake van enkele belangrijke faalfactoren: de aanwezigheid van 

parkeergelegenheid buiten de stalling en het gebrek aan handhaving rondom de stalling. 

Mogelijkheden om buiten de stalling te parkeren zorgen ervoor dat de stalling zelf minder 

goed gebruikt wordt. Ook dienen er maatregelen te worden genomen om te zorgen dat deze 

parkeerders gebruik gaan maken van de stalling. Dit kan op verschillende manieren worden 

bereikt, via communicatiemiddelen, maar ook door handhaving (Rijnders, 2020).  

Voor een centrale stalling zijn er twee factoren van belang: de locatie en de verwachte 

bezettingsgraad in de piek (waarmee de benodigde capaciteit kan worden bepaald). Zonder 

twijfel speelt een optimale locatie (makkelijk te bereiken en dicht bij de bestemming) een 

enorme rol bij het succes of falen van een stalling. Vaak is die optimale locatie niet 

beschikbaar, en dan zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk: regulering, communicatie.  

De beoogde capaciteit kan vervolgens worden bepaald op basis van twee waarden: de afstand 

tot de stalling en de parkeerduur van bezoekers in het beoogde verzorgingsgebied. Hierop 

wordt kort ingegaan.  

Optimale locatie 

Voor de Woerdense context is met de cijfers uit het parkeeronderzoek gekeken naar een 

optimale locatie voor een centrale stalling. Dit is gedaan door per adres te kijken naar het 

aantal geparkeerde fietsen binnen 50 meter op het piekmoment zaterdagmiddag. Optimale 

locaties zijn dan het westelijke begin van de Rijnstraat, rond de Petruskerk en het Kerkplein. 

Op deze plekken parkeerden circa 250 fietsen binnen 50 meter van het adres. Omdat zowel de 

Petruskerk als de Rijnstraat geen ruimte bieden, en het Kerkplein ook door de gemeente zelf 

een beoogde locatie is, is gekeken naar het Kerkplein. Op basis van een maximale loopafstand 

9  Decisio e.a., 2014, p. 24 
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van 300 meter (de rode cirkel in de kaart) kan bijvoorbeeld vanaf het Kerkplein vrijwel het hele 

winkelgebied met de stalling worden bereikt.10  

 

Figuur 4.8 Aantal geparkeerde fietsen binnen 50 meter per adres (zaterdagmiddag) 

 
 

Verwachte bezettingsgraad 

Voor een locatie op het Kerkplein is vervolgens op twee manieren het aantal verwachte 

parkeerders bepaald. Een voorwaarde voor een succesvolle stalling is dat het parkeren in het 

verzorgingsgebied wordt ontmoedigd. Het ligt voor de hand om dan het winkelgebied uit 

figuur 2.3 als uitgangspunt te nemen. In onderstaande tabel blijkt dat in dit gebied 855 fietsen 

parkeerden. Op basis van een zwaartekrachtmodel is met de werkelijke parkeerafstand tussen 

de geparkeerde fietsen en de locatie van de stalling als weerstand berekend hoeveel 

parkeerders gebruik zullen maken van de stalling als alleen de afstand meetelt. Het gaat dan 

om 232 fietsen van binnen het kernwinkelgebied en 68 van buiten het winkelgebied, in totaal 

300 fietsen.  

 

Tabel 4.9 Fietsen in het kernwinkelgebied en verwachte bezetting o.b.v. afstand 

 Capaciteit Bezetting  Restcapaciteit Bezetting 

  Binnen  Buiten Totaal   

Binnen winkelgebied 781 436 419 855 -74 232 

Buiten winkelgebied 623 311 288 599 24 68 

 1.404 747 707 1.454 -50 300 

 
10  KpVV (2021, p. 26) loopafstand van geparkeerde fiets naar stadscentrum / winkelgebied wordt 

ingeschat op 100 – 300 meter. 
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Parkeerduur 

Een belangrijke succes of faalfactor is het parkeergedrag van de fietser zelf. Langparkeerders 

zijn over het algemeen bereid langere loopafstanden af te leggen dan kortparkeerders. Een 

centrale stalling is meer kansrijk bij een grotere groep langparkeerders. In CROW publicatie 33 

zijn algemene cijfers voor aanwezigheid van fietsparkeerders in winkelgebieden opgenomen. 

Ongeveer een kwart van de parkeerders op het piekmoment is een kortparkeerder (met een 

parkeerduur van minder dan een uur).11 Deze groep zal in het algemeen minder vaak kiezen 

voor een stalling. Omdat in de berekening van het CROW ook straatparkeren door bewoners is 

meegenomen, en dit in Woerden weinig op straat plaatsvindt, wordt uitgegaan dat dit 

percentage iets hoger ligt, namelijk 30 procent. Dit zou betekenen dat van de 300 parkeerders 

ongeveer 100 te kort parkeert om gebruik te willen maken van de stalling, waarmee een 

verwachting van 200 bezoekers in de piek op basis van afstand en parkeerduur mogelijk is. 

Verwachte kosten  

In onderstaande tabel zijn de verwachte kosten weergegeven. Deze zijn gebaseerd op 

ervaringscijfers in andere gemeenten. De kosten bestaand uit eenmalige kosten voor het 

inrichten en een campagne ter promotie van de stalling. Er wordt vanuit gegaan dat het 

gebouw wordt gehuurd. Naast deze eenmalige kosten dient er rekening te worden gehouden 

met ongeveer € 300.000 aan jaarlijkse kosten; enerzijds huur en nutsvoorzieningen, en 

anderzijds beheer van de stalling en handhaving.  

Tabel 4.10 Inschatting kosten voor een centrale bewaakte stalling 

Kostensoort Omschrijving prijs 
per eenheid 

Eenmalig Structureel 
per jaar 

Verbouwing Toegang, inrichting, beheerderruimte x € 100.000,00 - 

Promotie Campagne, fietscoaches; incidenteel 
rond opening, structureel jaarlijks 
promotie 

x € 25.000,00  € 5.000,00 

Huur Begane grond pand binnenstad: (250 
fietsen x 1,5 m =) 375 m2 + 
beheerderruimte + opslagruimte 25 m2 
= 400 m2 

€ 100 m2 / jr € 40.000,00 

Nutskosten Elektra en water € 750,00 / mnd € 9.000,00 

Beheer Bij opening vn half uur voor en tot half 
uur na na winkelsluiting: ma tm za 8.30 - 
18.30. 60 uur per week / 3120 uur per 
jaar. 1 persoon beheer incl begeleiding 

€ 40,00 / u € 124.800,00 

Handhaving 2 man + 1 auto + capaciteit fietsdepot. 
16 uur per week (4 dagdelen) / 832 uur 
per jaar 

€ 150 / u € 124.800,00 

Totaal € 125.000,00   € 303.600,00 

11  Van Boggelen e.a. (2019) Doelgroepenaanpak voor het fietsparkeren, CROW-Fietsberaad 
Fietsberaadpublicatie 33, p.15 
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Overige overwegingen 

In de uitwerking van tabel 4.3 zijn de volgende overwegingen gedaan: 

Bezettingsgraad 
+- 

• De locatie van de stalling is van groot belang. Naarmate de locatie
minder optimaal (op grotere afstand)) is ten opzichte van de
bestemmingen zijn er meer aanvullende maatregelen noodzakelijk om
het gebruik van de stalling te bevorderen.

• Een stalling kan alleen bestaan wanneer rond de stalling maatregelen
worden getroffen om parkeren te ontmoedigen. Het voert te ver om
het hele winkelgebied fietsvrij te maken. Met een bezetting van 232
fietsen uit het winkelgebied blijven er nog 620 fietsen in het
winkelgebied over. Een groot deel van de parkeercapaciteit is
gesitueerd aan de randen van het winkelgebied en bij de supermarkt
op de Wagenstraat. Ook parkeren er in het winkelgebied op kleine
schaal ook bewoners. Het ligt dan ook voor de hand om capaciteit te
handhaven bij specifiek aan te wijzen woonlocaties en
kortparkeerlocaties langs de randen van het gebied;

• Uit bovenstaande volgt verder dat er maximaal 160 plekken kunnen
worden opgeheven. Als het aantal plekken binnen het
verzorgingsgebied van de stalling hoger is dan 160 zou extra capaciteit
aan de randen moeten worden gerealiseerd (bij voorkeur aan de
oostkant van het centrum;

• Een permanente bewaakte stalling zal maar gedurende beperkte tijden
van de week goed bezet zijn, en op veel andere tijden onderbezet.
Hierom is de bezettingsgraad van de stalling niet optimaal;

Verrommeling ++ • Met een stalling kan rond de stalling een parkeerverbod worden
ingesteld waarmee verrommeling kan worden voorkomen.

• Permanente openingstijden geven maximale invloed op parkeergedrag
mits geregeld via APV

• Weghalen van parkeervoorzieningen in winkelstraten draagt bij aan
verbetering van verblijfsklimaat in deze straten en maakt ruimte vrij
voor groen en andere opties.

Toekomst ++ • Een bewaakte stalling past in het mobiliteitsbeleid, het geeft de
gemeente meer instrumenten om te kunnen sturen.

• Met aankleding en uitstraling van de stalling kan een visitekaartje
worden afgegeven waarmee het fietsparkeren meer prioriteit kan
worden gegeven.

• Bijdrage van aanleg van infrastructuur aan overstap van automobilisten
naar fiets is dubieus. Hiervoor zijn vaak aanvullende maatregelen
nodig.

Veiligheid ++ • In het bijzonder eigenaren van duurdere fietsen (elektrische fietsen)
profiteren van een bewaakte stalling. De verkoop van het aantal
elektrische fietsen zit in de lift.

• Van belang is ook dat fietsen in winkelstraten wordt tegengegaan
waardoor het verblijfklimaat in de winkelstraten beter worden. Het niet
realiseren van fietsparkeervoorzieningen in winkelstraten draagt eraan
bij dat fietsers niet de winkelstraten op zoeken met de fiets;

Kosten -- • Een bewaakte stalling vraagt een budget aan handhaving in het
omliggende gebied en ook veel communicatie, voorlichting. Ook
bewegwijzering is van groot belang.

Communicatie • Communicatie en voorlichting is van groot belang om fietser te
overtuigen hun fiets te parkeren op daarvoor bedoelde locatie.
Bewegwijzering kan hierbij helpen. Hiervoor dient een Plan van Aanpak
te worden opgesteld.
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4.5.2 Variant Groen: permanente, gespreide voorzieningen, zonder toezicht 

Deze variant betekent feitelijk een voorzetting van het huidige beleid. Zoals zichtbaar in tabel 

4.3 scoort deze variant hoger dan de centrale stalling. Dit heeft te maken met het ontbreken 

van een weging (alle criteria tellen even zwaar) en het feit dat deze variant weinig extra kosten 

met zich mee brengt. 

 

Een verdere uitwerking van deze variant is mogelijk door meer kleinschalige voorzieningen te 

bieden voor parkeerders met duurdere fietsen. Bijvoorbeeld in de vorm van kluizen, 

fietstrommels of andere veilige parkeervoorzieningen gespreid in de binnenstad.  

 

Verrommeling 

Het nadeel van deze oplossing is dat alleen bijplaatsen van voorzieningen zonder flankerende 

maatregelen leidt tot inefficiëntie. Er zijn momenteel al voldoende voorzieningen, alleen op 

zaterdagmiddag is er een tekort van ongeveer 75 plekken in het winkelgebied. Een groot deel 

van de fietsen zijn echter buiten de voorzieningen geparkeerd, terwijl tegelijkertijd een groot 

deel van de voorzieningen ongebruikt zijn. Het realiseren van meer voorzieningen kan 

betekenen dat er meer leegstand ontstaat wat niet kostenefficiënt is.  

 

Een mogelijke oplossing binnen deze variant zou dan flankerend moeten zijn, waarbij 

parkeerders ertoe gebracht worden iets grotere loopafstanden te accepteren. Maatregelen op 

dit vlak zijn dan vooral beleidsmatig: enerzijds parkeerders attenderen op aanwezige 

capaciteit op iets grotere afstand, anderzijds gewenst parkeergedrag afdwingen. Bij de eerste 

optie kan gekozen worden voor bewegwijzering, maar ook coaches kunnen nuttig zijn omdat 

ervan uitgegaan wordt dat het aandeel lokale bezoekers in de binnenstad hoog is, en die bij 

herhaald bezoek meer gebruik zal maken van de parkeermogelijkheden. De tweede optie gaat 

vooral over regulering: met parkeerverboden buiten de parkeervoorzieningen kan worden 

bereikt dat de voorzieningen beter benut worden.  

 

Extra capaciteit kan daarnaast worden gezocht op plekken waar nu tekorten zijn. Met 

innovatieve concepten kan op locaties met ruimtegebrek nog wat extra’s worden bereikt. 

Fietsvlonders zijn semi-permanente voorzieningen die bijvoorbeeld tijdelijk op een 

parkeerplaats kunnen worden neergelegd en plaats bieden aan een tiental fietsen. Hiermee 

kan het aanbod van fietsparkeervoorzieningen meer worden gespreid.  

 

Verwachte kosten 

De kosten van deze variant zijn hetzelfde als de huidige kosten omdat er geen investeringen 

behoeven te worden gedaan in nieuwe locaties.  

 

Overige overwegingen 

Overwegingen in de score van varianten: 
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Bezettingsgraad 
+ 

• De parkeervoorzieningen worden momenteel onderbenut. Veel fietsen
staan buiten de voorzieningen, terwijl er wel degelijk capaciteit
aanwezig is, zij het op iets grotere afstand. Inspelen op
gedragsverandering kan de bezettingsgraad dan verbeteren.

• De bezettingsgraad van de voorzieningen zou kunnen worden
verbeterd door meer regulering en voorlichting.

• Waar mogelijk kan extra capaciteit worden geboden op wenslocaties
maar het beeld dat uit de tellingen naar voren komt is dat er te weinig
ruimte is op deze locaties, waardoor veel fietsen wild worden
geparkeerd. Dit leidt tot extra verrommeling.

• Verdere opties zijn het bieden van hoogwaardige plekken voor
duurdere fietsen, en eventueel parkeerplekken in ruilen voor
fietsparkeerplekken met bijvoorbeeld fietsvlonders of kluizen. Dit
vraagt wel nader onderzoek naar toegankelijke opties waar snel
geparkeerd kan worden.

Verrommeling +- • Spreiding betekent proberen vraag en aanbod met elkaar in
overeenstemming te krijgen. Dit lukt op veel plekken niet wegens
ruimtegebrek. Met name in steegjes leidt dit tot onveiligheid
(doorstroming, parkeren voor nooduitgangen etc).

• Er is altijd sprake van afweging van belangen. Het belang van de
parkeerder staat niet altijd voorop. Op bepaalde populaire locaties
zoals winkelstraten verdient het belang van voetgangers de voorkeur.

• Steegjes zijn populaire plekken voor langparkeren (uit het zicht), ook in
woerden. Daarmee zijn deze een risicovolle plek voor ophoping
weesfietsen.

Toekomst + • Met deze variant wordt er wel een meer flexibele mogelijkheid
geboden om parkeervraag af te stemmen op het parkeeraanbod. Dit
vraagt wel om monitoring van de parkeersituatie en de bereidheid
hierop in te springen met extra capaciteit of regelgeving.

Veiligheid +- • Parkeren op straat wordt beschouwd als riskanter dan in een bewaakte
stalling. In veel steden is er een roep om bewaakte stallingen vanwege
fietsdiefstal.

• De piek ligt vaak op het moment dat er veel mensen op straat zijn en is
vaak van relatief korte duur. Risico op fietsdiefstal is er dan vooral op
de meer achteraf gelegen plekken,

Kosten ++ • Deze variant vraagt weinig grote investeringen, in geval van handhaving
dienen er wel extra kosten te worden gemaakt.

Communicatie +- • Vraagvolgend beleid vraagt weinig sturing en daarmee weinig
communicatie. Bewegwijzering is een mogelijke optie om betere
bezettingsgraad te realiseren.

4.5.3 Variant Oranje: een tijdelijke centrale bewaakte parkeervoorziening 

Deze variant is een toespitsing van de eerste variant. De reden hiervoor ligt in het feit dat 

Woerden vooral een grote piekbehoefte heeft. Een permanente stalling zou dan op veel 

momenten in de week onderbezet zijn, wat inefficiënt is. Met deze variant wordt een optie 

geboden om toch een voorzieningen te bieden, maar dan op piekmomenten. Hierbij zijn er 

eigenlijk twee varianten: 

• De te realiseren stalling heeft beperkte openingstijden en richt zich vooral op de

piekmomenten en bezoekers die dan in de binnenstad zijn;
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• In plaats van een stalling kunnen tijdelijke locaties worden aangewezen waar tijdelijke 

parkeervoorzieningen worden ingericht op piektijden. Dit kan bestaan uit een omhekt 

deel van een plein, met een mobiele cabin waar toezicht aanwezig is. Een aantal 

steden kiest voor deze oplossing, die kan variëren tot het tijdelijk plaatsen van rekken 

(op bijvoorbeeld gereserveerde parkeerplaatsen) zoals in onder meer Leiden en 

Groningen plaatsvindt tot het reserveren van een deel van een plein waar een 

tijdelijke bewaakte stalling aanwezig is, zoals op het Neude in Utrecht.  

• Ook als er geen goed bereikbare of vrije locatie nabij voorhanden is zijn er 

mogelijkheden om toch capaciteit te bieden, zoals bijvoorbeeld met een valetsysteem.  

 

Verwachte kosten 

In onderstaande tabel is een inschatting gegeven van een tijdelijke aankleding. De eenmalige 

kosten hier bestaan uit een promotie en aankleding van personeel en locatie. Structureel kost 

een dergelijke voorziening ongeveer € 70.000, waarvan het merendeel bestaat uit gastheren 

en projectmanagement.  

 

Tabel 4.11 Inschatting kosten tijdelijke variant 

Kostensoort Omschrijving Prijs per 
eenheid 

Eenmalig Structureel 
per jaar 

Inrichting Beachflags x € 1.000,00 
 

Inrichting Pylonen x € 500,00 
 

Kleding Jassen (zomer en 
winter) en shirts 

x € 1.200,00 
 

Promotie Stoepborden x € 2.500,00 
 

Promotie Overige materialen x € 2.500,00 
 

Ontwerpkosten Design van materialen x € 3.500,00 
 

Evaluatie Onderzoek effecten x € 3.500,00 
 

Hosts 3 gastheren/vrouwen 
op zaterdag 8.30 - 
18.30 (30 uur per dag / 
1560 uur per jaar) 

€ 35 / u 
 

€ 54.600,00 

Projectmanagement 2 uur per week (104 
uur per jaar) 

€ 100 / u 
 

€ 10.400,00 

Opslagruimte voor materiaal Voor beachflags, 
pylonen etc 

x 
 

€ 1.000,00 

Pauzeruimte / faciliteit voor 
hosts 

Toilet, koffie en thee, 
omkleden 

€ 100 per 
dag 

 
€ 5.200,00 

     

Totaal 
  

€ 14.700,00 € 71.200,00 
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De voor- en nadelen van deze variant worden hieronder op een rijtje gezet: 

Bezettingsgraad 
++ 

• In de nacht en doordeweeks overdag parkeren er minder fietsen in de 
stad, waarmee de stalling langdurig onderbezet is, terwijl de kosten 
doorlopen. Met beperkte openingstijden of tijdelijke voorzieningen kan 
de gemiddelde bezettingsgraad enorm verbeteren. 

• Met tijdelijke voorzieningen kan ook op meerdere locaties tijdelijk 
extra plek worden geboden (bijvoorbeeld westelijke en oostelijke 
entreelocaties binnenstad), waarmee meer wordt ingespeeld op 
herkomst van de parkeerders.  

• Tijdelijke voorzieningen zijn flexibeler dan een vaste voorziening en 
ontwikkelingen zoals evenementen kunnen dan beter worden 
opgevangen.  

• Op zaterdagmiddag parkeerden er 850 fietsen in het winkelgebied op 
circa 780 rekken , doordeweeks ongeveer 600. In de nacht waren dit er 
100. Met een tijdelijke voorziening van 250 plekken kan de extra 
bezetting van zaterdag worden opgevangen. Er blijven dan nog 
rekening houdend met frictiecapaciteit nog 120 voorzieningen in het 
winkelgebied over die eventueel deels opgeheven kunnen worden.   

Verrommeling + • Door vraaggericht extra capaciteit te bieden kan verrommeling worden 
tegengegaan.  

• Met tijdelijke capaciteit worden hoge pieken afgevangen en kan het 
aanbod beter worden afgestemd op de vraag. Een bijkomende 
mogelijkheid is het verminderen van de huidige capaciteit in het 
winkelgebied met circa 120 plekken omdat er buiten de pieken sprake 
is van overcapaciteit (wel in combinatie met flankerend beleid).  

Toekomst +- • Met flexibiliteit wordt vooral ingespeeld op de huidige behoefte, maar 
dit moet wel worden gezien als tijdelijke oplossing. De oplossing is 
vraagvolgend en weinig sturend en kan dus niet goed worden ingezet 
als middel om fietsgebruik te bevorderen. 

Veiligheid ++ • Parkeren op straat wordt beschouwd als riskanter dan in een bewaakte 
stalling. In veel steden is er vraag naar  bewaakte stallingen vanwege 
fietsdiefstal. Met deze optie wordt aan deze vraag voldaan.  

Kosten - • Deze variant vraagt weinig grote investeringen, maar betekent wel een 
permanente variabele kostenpost voor het plaatsen en weghalen van 
de voorzieningen. 

• Als de maatregel ook wordt gebruikt in combinatie met regulering zijn 
er ook kosten voor handhaving en communicatie. 

• Parkeerders zijn gebaat bij duidelijkheid en continuïteit. Tijdelijke 
maatregelen vragen meer inzet van informatievoorziening met name 
rond de start ervan.  

Communicatie - • Omdat er met tijdelijke maatregelen wordt gewerkt is er meer 
communicatie noodzakelijk.  
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BIJLAGE II: BEPALING DOELGROEPEN PARKEERBEHOEFTE 

Bepaling doelgroepen 

Op basis van verschillen in uitkomsten van de tellingen is een indicatie gemaakt van de 

aantallen parkeerders per doelgroep. Dit is een indicatief aantal dat verkregen is door het 

doen van een aantal aannames. 

• Het aantal aanwezige bewoners is bepaald door het aantal parkeerders in de nacht te

nemen (circa 250 fietsen). Uit statistieken van aanwezigheid blijkt een aanwezigheid

van bewoners overdag van 50 procent, oftewel 125 fietsen. 12

• De aanwezigheid van bewoners op zaterdagmiddag wordt op basis van de CROW-

cijfers berekend op 60 procent van het aantal ‘s nachts (150 fietsen);

• Ervan uitgaande dat het aantal werkenden en bewoners in winkels en horeca

hetzelfde is op dinsdagmiddag en zaterdagmiddag is, dan bestaat het verschil in aantal

tussen dinsdagmiddag en zaterdagmiddag volledig uit bezoekers: 1.454 – 993 = 461;

• Als ervan wordt uitgegaan dat dit een minimum aantal aan bezoekers is dat de

binnenstad bezoekt, kan voor dinsdagmiddag een inschatting worden gemaakt van

het aantal werkenden: 993 – (125 +461) =407;

• Aangezien het aantal werkenden op zaterdagmiddag hetzelfde is kan worden bepaald

hoe hoog het aantal bezoekers dan is: 1.454 – (407+150) = 897.

12 CROW (2012), Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW publicatie 317, 2012 
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Motie haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel inzake parkeerbeleid,  

constaterende dat: 
1. voor dagelijkse verplaatsing door 35% van de Woerdenaren de fiets wordt gebruikt

(ten opzichte van 27% van de gemiddelde Nederlander);
2. veel inwoners de binnenstad bezoeken op de fiets;
3. onderdeel van het parkeerbeleid is om te onderzoeken hoe een bewaakte

fietsenstalling in het centrum van Woerden kan worden gerealiseerd;
4. niet is onderzocht of een bewaakte fietsenstalling haalbaar is;
5. enkele jaren geleden de bewaakte fietsenstalling gesloten is omdat er te weinig

gebruik van werd gemaakt;
6. een bewaakte fietsenstalling een dure voorziening is.

overwegende dat: 
1. de verrommeling van het straatbeeld het meest gehoorde argument is om te kiezen

voor een bewaakte fietsenstalling;
2. bezoekers van de binnenstad hinder ervaren bij het parkeren van hun fiets doordat er

te weinig fietsparkeerplaatsen zijn op centrale punten;
3. de fietsen die lang geparkeerd staan, voornamelijk van personeel en inwoners zijn;
4. niet bekend is hoeveel bezoekers op de fiets langer dan 2 uur in de binnenstad

verblijven en daarmee gebruik zouden (willen) maken van een bewaakte
fietsenstalling.

verzoekt het college: 
1. een haalbaarheidsonderzoek naar een bewaakte fietsenstalling uit te voeren, voordat

wordt onderzocht hoe een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Woerden kan
worden gerealiseerd;

2. de uitkomsten van het onderzoek met de uitwerking van het fietsparkeerplan aan de
raad voor te leggen;

3. in samenspraak met ondernemers en binnenstadsbewoners te onderzoeken op
welke wijze de fietsen zoveel mogelijk ‘op eigen grond’ kunnen worden gestald;

4. bij de uitvoering van het fietsparkeerplan voorrang te geven aan het creëren van
extra onbetaalde en onbewaakte fietsparkeerplekken.

en gaat over tot de orde van de dag, 

Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP Woerden 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden  
Rianne Vrolijk, STERK Woerden  

Toelichting: 

Zoals in de kadernota parkeerbeleid wordt aangegeven is de openbare ruimte in de 
binnenstad schaars. Het is belangrijk om de juiste invulling aan deze schaarse ruimte te 
geven. In de kadernota Parkeerbeleid wordt aangegeven dat een onderzoek gestart wordt op 
welke wijze en een bewaakte fietsenstalling kan worden gerealiseerd, terwijl het nog niet 



duidelijk is of een bewaakte fietsenstalling (financieel) haalbaar is. In het verleden is een 
bewaakte fietsenstalling in de binnenstad gesloten omdat van deze stalling onvoldoende 
gebruik werd gemaakt. Indiener van deze motie verzoekt dan ook om eerst een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voordat wordt onderzocht op welke wijze een 
bewaakte fietsenstalling wordt gerealiseerd. Door de grote hoeveelheid fietsen in de 
binnenstad wordt het straatbeeld als verrommeld ervaren. Daarnaast ervaren fietsers hinder 
doordat er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn in de binnenstad. Het is daarom belangrijk 
dat bij de uitvoering van het fietsparkeerplan voorrang wordt gegeven aan het creëren van 
extra onbetaalde en onbewaakte fietsparkeerplekken (bijvoorbeeld door het plaatsen van 
nietjes of het maken van parkeervakken).  

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 17 februari, voortgezet op 18 
februari 2021, 

De griffier, De voorzitter, 

drs. M.J.W. Tobeas V.J.H. Molkenboer
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