zaterdag 17 november 2012
15:05

••
•
•

Fietsersbond komt met 'Deltaplan' om dichtslibben tegen te gaan
MARC KRUYSWIJK

AMSTERDAM - Bij Amsterdam CS
moet op elke hoek van het stationsgebouw een drijvende tietsflat komen. Ook kan bij de Bulksloterweg aan de andere kant van hef
rJ een fiets flat komen.

Dat zijn enkele \>an de maatregelen
om te voorkomen dal bel stationsge·
bied In de toekomst volledig dicht·
slibt met fietsen. Nu staat bij bet stati·
on één fietstlat. De adviezen staan in
een Deltaplan van de Amsterdamse
afdeling van de Fietsersbond.
D.e huidige plannen voor het CS om·
vatten in totaal tienduizend inpandige fietsparkeerplekken in 2020. Dat
zijn :t.evenduizend plekken onder het
westelijke tramemplacemem, dui7.end plekken in het postpakketge·
bouwen tweeduizend aan de I]zijde
bij de fiets- cn voetgangerslUlUleJ. De
gemeente gaat er in het Meerjarenplan Fiets vanuit dat er 13.700 plekken nodig zijn. De Fietsersbond wijst,
erop dat Prorail en NS een schatting
doen van I 7. O{) 0 fietsparkeerplekken.

Maar aUeen meer parkeerplekken
maken voor fietsen is niet genoeg.
zegt G{!rri t Faber van de Fietsers·
bond. "Er moet een pakket aan maatregelen worden genomen. Ook zou er
onder meer consequenter moeten
worden gehandhaafd en moeten er
regels komen over de parkeerduu r."
Amsterdam CS is een 'klachtenhot·
spot' van de FleLSersbond. "Bet Is las·
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App voor toeristen
Sinds vorige week is ereen app die
toeristen helpt veilig te fietsen en die
ihformatie geeft over hoe en waar een
fiets kan worden gestald. Bike Like a
LOC<II kent )0.000 fietsparkec,rplaatsen in het centrum van Amsterdam
,
. en

alle gemeentelijke bewaakte fietsen-

stallingen.
De ~app maakt gebruik van alle beschikbare verkeer- en vcrvocrdata die
de Dienst InflëlstructuurVericeer en
Vervoer deelt mêt Iedereen die geïn~e

resseerd is, onder het motto: 'Wij de
data, u deapps.'
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Lig er je fiets neer te zetten, .. zegt Faber. "De grote aantaIJen geparkeerde
tl tsen illustreren vooral het grote
su ces van het fietsbeleid. De ge·
meente doet goed werk rond het CS,
maar het kan nog beter."
Omdat de ruimte op het stationseiland beperkt is, moet er ook worden
gedacht aan locaties verder weg. Behalve op de Buiksloterweg zijn er in
Noord mogelijkheden op het lJplein
en bij NDSM. "Mensen kunnen dan
daar par 'eren en met de pont verder
naar het station."
Ook zegt de Fietsersbond dat het
verstandig zou 7.ijn b€staande plekken beter te reguleren. "Er moet meer
ruimte komen voor kortparkeerders.
Je kunt denken aan de regels zoals die
gelden in Zuid. Hier sta je de eerste 2tl
uur gralis, dan ga je bp.taleo."
Volgens hel Deitaplan is het staUonselland door zijn ligging erg ge·
schikt VOOr een model waarbij fietsen
100 procent gecontroleerd worden bij
binnenkomen en wegrijden. "Denkbaar is om de registratie van fletspar·
keren te combineren met het inchec·
ken "an de ov·chipkaart.·'

