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1 Inleiding
Het spoor en de provinciale weg hebben in Zaandam lange tijd als een
barrière gewerkt. Het ontwikkelprogramma Inverdan is opgezet om de
westzijde en de centrum zijde meer aan elkaar te verbinden. In het
programma worden onder andere nieuwe winkelvoorzieningen, woningen
en kantoren ontwikkeld.

2 Aanleiding
De wijziging van de plannen van Inverdan, maar ook de recente
ontwikkelingen in het treingebruik en het feit dat veel prognoses van
stallingen zijn ingehaald door de groei van het gebruik, geeft aanleiding
om de behoefte naar fietsparkeren in de stationsomgeving opnieuw te
onderzoeken.

In het Fietsparkeeronderzoek (FPO I) is het toenmalige gebruik (2008) van
het stationsgebied onderzocht. Op basis van de ontwikkelingen van het
nieuwe centrumgebied Inverdan, de geplande ontwikkelingen in het
stationsgebied en de prognose van het aantal treinreizigers is toen
geadviseerd om in het stationsgebied het aantal plaatsen uit te breiden
(AGV-Movares, 2009).
In de afgelopen jaren is het bouwtempo en de invulling van Inverdan op
een aantal locaties aangepast (Actualisatie IX, 2010). De gemeente wil in
het stationsgebied kwalitatief hoogwaardige stallingen realiseren.
Hiervoor is een prognose nodig op basis van de nieuwste inzichten en een
fasering tot 2020 als onderbouwing. Vooral aandacht is nodig voor de
verhouding tussen de stallingplaatsen aan de west- en oostzijde van het
station, die voor een deel van de fietsers communicerende vaten zijn. Ook
is er interactie met het centrumgebied Inverdan, dat een stuk dichter bij
het stationsgebied komt te liggen dan voorheen. Dat betekent dat
bezoekers van het stadhuis of de Hermitage mogelijk bij het station hun
fiets parkeren. Met een enquête onder de huidige fietsers wil de
gemeente meer duidelijkheid over wat fietsers doen, vinden en wensen.
Dit rapport is een samenhangend Fietsparkeeronderzoek (FPO V) voor het
stationsgebied van Zaandam, in aanvulling op de vorige FPO I-IV.
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Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de fietsstromen rond het
station Zaandam en de parkeerbehoefte van de fietsers op deze locatie. Er
zullen concrete uitspraken worden gedaan over de omvang en type
voorziening die noodzakelijk zijn op het station.
De gemeente Zaanstad wil de juiste voorzieningen rond het station
realiseren opdat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de fiets als
vervoerswijze. Hiervoor is een prognose nodig op basis van de nieuwste
inzichten, tellingen en onderzoeken.
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3 Omvang Fietsverkeer
3.1 Prognose ProRail
Prognose ProRail 2020
In 2010 heeft Prorail, samen met NS Reizigers, een prognose gemaakt voor
het aantal fietsparkeerders bij station Zaandam in 2020. Deze prognoses
worden regelmatig aangepast op basis van tellingen en prognoses van de
groei van het treinverkeer. De prognoses gaan uit van een flinke groei van
het aantal treinreizigers oa door het Programma Hoogfrequent Spoor
(PHS) maar houden geen rekening met een eventuele kilometerheffing.
Het nieuwe kabinet Rutte (2010) zal de kilometerheffing ook niet
invoeren.
Er zijn drie scenario’s reizigersgroei laag, midden en hoog. De lage en hoge
scenario’s geven een bandbreedte van plus of min 20%. Op dit moment
gaan NS en ProRail uit van het midden scenario van 40% groei tot 2020.
Zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven verwacht ProRail in
2020 op basis van deze reizigersprognose ongeveer 3150 fietsers in de
onbewaakte en 650 in de bewaakte stalling, samen 3.800 fietsers.
scenario*
laag
midden
hoog

aandeel gebruikers van de onbewaakte stalling lag op koers. In 2010 zijn
bijna 1800 fietsen geteld in de onbewaakte stallingen.
Hoewel de prognoses van ProRail, zoals blijkt uit de resultaten van de
benchmarks, in veel gevallen te laag zijn ingeschat, zijn zij wel een
belangrijk uitgangspunt.
De prognose van ProRail houdt echter geen rekening met de ruimtelijke
ontwikkelingen rond station Zaandam en de ambities van de gemeente
Zaanstad. In de prognose die is opgesteld door AGV-Movares zullen deze
aspecten wel worden meegenomen.
Samenvattend kan worden gesteld dat de prognoses van ProRail rekening
houden met de volgende punten:
- Implementatie van PHS
- Geen kilometerheffing
- Groei van het aantal treinreizigers met 40% (+ 20%)
- Groei van het aantal inwoners van de gemeente in het algemeen
Er is niet specifiek rekening gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen
rond het station Zaandam.

prognose2020
onbewaakt bewaakt totaal
2470
520
2990
3143
653
3796
3704
764
4468

Prognose ProRail 2010
De prognose van ProRail voor 2010 gaf een verwachte 1600 gebruikers
van de onbewaakte stalling en 938 van de bewaakte stalling. Reeds in de
telling uit 2008 waren er minder gebruikers van de bewaakte stalling. Het
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3.2 Tellingen
Zowel in 2008 als in
2010 heeft AGVMovares in opdracht
van de gemeente
Zaanstad onderzoek
gedaan naar het
fietsparkeren rond
station Zaandam. Bij
deze onderzoeken
zijn tellingen
gehouden van de
capaciteit en het gebruik. Het gaat hierbij om een beperkte steekproef, de
indruk bestaat echter dat het gebruik van stallingen in het stationsgebied
relatief minder fluctuaties kent dan bijvoorbeeld het aantal fietsen in het
winkelgebied. Het totale aantal fietsen is in 2010 iets afgenomen met 8%
ten opzichte van de telling in 2008. De totale bezetting is gelijk gebleven
op circa 110%. Het verschil is te verklaren door de vermindering van de
capaciteit in de bewaakte stalling en de uitbreiding van de capaciteit van
de onbewaakte rekken rond het station aan de centrumzijde in 2010. Als
geheel nam de totale capaciteit af, zodat ook tweemaal zo veel fietsen
buiten de rekken zijn aangetroffen.

waarschijnlijk samen met het automatiseren van de toegang. In de
enquête zijn door meerdere gebruikers negatieve commentaren gegeven
op deze ontwikkeling.
capaciteit
totaal

onbewaakt

buiten
rekken

bewaakt

totaal

Bezetting (in
%)

Telling nov
2008

2007

1178

433

640

2251

112%

Telling okt
2010

1900*

897

941

245

2083

110%

ProRail 2010

2238

2245

445

2690

120%

*) capaciteit onbewaakt nam toe met 250, bewaakt nam af met 355 af

De tellingen uit 2008 en 2010 in opdracht van de gemeente Zaanstad zijn
lager dan de prognoses van ProRail. De verklaring hiervoor is dat ProRail
haar prognose maakt door middel van een extrapolatie uit het verleden,
waarbij geen rekening wordt gehouden met de negatieve gevolgen van de
verbouwing van de laatste jaren.
Opvallend is dat uit de telling van 2010 blijkt dat de capaciteit en het
gebruik van de bewaakte stalling drastisch is gedaald. Dit hangt
7

4 Analyse onderzoek
Er zijn door AGV-Movares verschillende onderzoeken uitgezet om de
nieuwste informatie te verzamelen over het gebruik van de
fietsvoorzieningen rond station Zaandam: er is een enquête gehouden
onder de huidige gebruikers en er zijn vragen voorgelegd aan het Zaans
Panel. Bovendien is er een benchmark uitgezet bij een aantal middelgrote
gemeenten waar de afgelopen jaren fietsvoorzieningen rond het station
zijn gerealiseerd.

De belangrijkste fietsvoorzieningen die de respondenten zouden willen
gebruiken zijn ‘meer plek voor afwijkende fietsen, scooters, e.d.’, een
‘fietsenmaker voor onderhoud’ en een openbaar toilet. Dit is
weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Welke fietsvoorziening zou u graag
gebruiken?
90
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40
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4.1 Analyse enquête fietsparkeerders
Uit de resultaten van vraag 4 blijkt dat ongeveer de helft van de
respondenten stalt aan de westzijde (51%) en een iets kleiner aantal aan
de centrumzijde (49%). Daarentegen zou 51% liever aan de centrumzijde
stallen, terwijl 48% aan de westzijde zou willen stallen. Hieruit blijkt dat
fietsers nu noodgedwongen uitwijken naar de westzijde.

Figuur 1 favoriete stationszijde fietsparkeren

Het merendeel van de
fietsparkeerders (87%)
bij station Zaandam reist
verder met de trein en
stallen hun fiets drie of
meer keer in de week.
Bijna 13% van de fietsers
stalt hier om te werken
in het stationsgebied
(kantoren, bedrijven,
etc.) of om deze te
bezoeken. Op dit
moment stallen geen
Figuur 2 Reden om te parkeren op station Zaandam
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fietsers in het stationsgebied om winkels te bezoeken. Bijna alle
respondenten komen uit Zaandam. Een meer gedetailleerde analyse van
de enquête is terug te vinden in de bijlage.
Opmerkingen en suggesties
De belangrijkste opmerking die de respondenten mee hebben gegeven is
de vraag om meer stallingsplaatsen (43 respondenten). Met name aan de
westzijde zijn te weinig plaatsen. Ook de inrichting van de stallingen zelf
wordt door 19 respondenten genoemd als hinderlijk. Hierbij wordt vooral
genoemd dat er te dicht op elkaar wordt gestald, waardoor er schade
ontstaat aan de fietsen. Het gebrek aan stallingmogelijkheden voor fietsen
met een afwijkend formaat (fietstassen, kinderzitjes, scooters) wordt ook
regelmatig genoemd.
Een goede derde plaats nemen de opmerkingen over veiligheid en
fietswrakken in (beide 17 respondenten). Naast deze opmerkingen
hebben nog 13 respondenten aangegeven dat de stallingen te ver van het
station zijn en 11 respondenten hebben een opmerking gemaakt over de
openingstijden van de stalling.
Naast deze inhoudelijk negatieve opmerkingen zijn er nog 8 respondenten
die de situatie in het algemeen slecht noemen, terwijl er slechts 3
respondenten aangeven tevreden of gelukkig te zijn met de voorzieningen
om fietsen te stallen.
De belangrijkste opmerkingen zijn dat:
- er te weinig stallingruimte is;
- de fietsen te dicht op elkaar staan;
- er veel hinder is door wrakken;
- er meer toezicht of camera’s gewenst zijn;
- de stallingen te ver van het station zijn en dat
- de bewaakte fietsenstalling te vroeg dicht gaat.

4.2 Analyse Zaans Panel
De respondenten van het Zaans Panel zijn wel representatief verdeeld
over de woonkernen, maar blijkt toch een andere samenstelling te hebben
dan de fietsers in de enquête. Relatief zijn dit veel meer mannen en in
verhouding tot de bevolking van Zaanstad relatief veel autochtonen en
met een relatief hoog opleidingsniveau. De uitkomsten moeten dus
voorzichtig worden gebruikt, omdat deze groep niet representatief lijkt
voor de gemiddelde inwoner van Zaanstad.
De respondenten hebben wat meer voorkeur voor stallen aan de
centrumzijde dan in de enquête. Verder stallen de respondenten van het
Zaans Panel veel minder vaak (veelal enkele keren per jaar, terwijl in de
enquête het merendeel (bijna) dagelijks stalt bij het station). Relatief
hechten zij meer aan de kwaliteit van voorzieningen en zijn zij vaker
bereid om daar voor te betalen. Dat geldt des te meer voor de groep die
nu niet fietst, maar dat wel zou willen.
De antwoorden, die het Zaans Panel heeft gegeven zijn vergeleken aan de
hand van een aantal karakteristieken van de leden. Zo is er gekeken naar
de verschillende antwoorden van de mannen en vrouwen en is er een
vergelijking gemaakt tussen verschillende leeftijdscategorieën. De meest
opvallende uitkomsten op basis van de leeftijdscategorieën, zijn:
-

-

Ouderen hebben vaker een ander motief dan 'reizen met de
trein', zij noemen vaker ‘bezoek kantoren of winkels’.
Jongeren stallen hun fiets vaker per week dan de andere
leeftijdscategorieën
Er parkeren relatief meer jongeren aan de westzijde. Hun aandeel
is bijna 20%, mogelijk door de grote scholenconcentratie aan de
westzijde.
Net als in de enquête zijn de 55+ ers eerder bereid om te betalen
voor bewaakt fietsparkeren. Jongeren daarentegen hebben
minder moeite om hun fiets op straat te parkeren.
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Op basis van het onderscheid naar geslacht zijn de volgende uitkomsten:
-

-

Slechts 40% van de mannen geeft aan behoefte te hebben aan
een fietsenmaker in de fietsenstalling, terwijl 60% van de
vrouwen graag een fietsenmaker wenst.
Ook in het Zaans Panel zijn vrouwen (57%) eerder bereid om te
betalen voor een bewaakte stalling dan mannen (43%).

Een meer gedetailleerde analyse is terug te vinden in de bijlage.
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4.3 Leerpunten uit de benchmark

Leiden
Leiden is een echte fietsstad. Het Centraal Station is een belangrijk punt
voor fietsers, dagelijks stallen ruim 7.000 fietsers hier hun fiets.

In oktober 2010 is er door AGV-Movares een benchmark gehouden onder
vier gemeenten in Nederland waar de afgelopen jaren nieuwe
fietsvoorzieningen rond treinstations zijn gerealiseerd. Dit zijn de steden:
Deventer
Leiden
Nijmegen
Zutphen
Er is gekozen voor de bovenstaande steden omdat zij een vergelijkbare
situatie kennen als het station van Zaandam. Het zijn stations in een
stedelijk netwerk met stoptreinhaltes in de regio. Bovendien zijn dit
steden waar de afgelopen jaren nieuwe fietsenstallingen zijn gebouwd of
uitgebreid.
Deventer
In Deventer wordt gewerkt aan een nieuwe fietsenstalling bij het station.
Er is door Prorail een prognose gemaakt dat er in 2020 een behoefte is aan
4200 stallingen. Hierbij is uitgegaan van een groei van de treinreizigers van
33%. Prorail verwacht met deze nieuw stallingen tot 2020 voldoende
plaats te hebben voor fietsparkeerders.
Op dit moment zijn er 1149 betaald bewaakte plekken in de stalling die
slechts voor 30% worden gebruikt. Buiten de stalling worden meer fietsen
gestald dan dat er plek is; een bezettingsgraad van 138%. Dit gebeurt op
drie verschillende plekken in ongeveer 1500 klemmen.
De plannen die in ontwikkeling zijn voor het stationsplein van Deventer
laten zien dat er 3600 plaatsen ondergronds zullen worden gerealiseerd
en nog eens 600 aan de achterzijde bovengronds. Het aandeel bewaakt zal
worden verminderd.
Er is geen informatie bekend over een handhavingsbeleid.

Figuur 3 Stallingen station Leiden

In de bewaakte stallingen is nog capaciteit beschikbaar, de onbewaakte
stallingen zijn overbezet. Het tekort aan capaciteit heeft te maken met de
sterke groei van het fietsverkeer naar het station in de afgelopen jaren.
Ook is in de studentenstad Leiden het aandeel weesfietsen groter dan in
andere steden. Sinds enige tijd worden naast wrakken ook weesfietsen
(langer gestald dan 4 weken) met enige regelmaat uit de stallingen rond
het station verwijderd.
In Leiden is in 2002 een gratis fietsenstalling half ondergronds gerealiseerd
onder de taxistandplaats aan de stadszijde van het station. Hier is slechts
incidenteel toezicht. De capaciteit van 2.050 plaatsen bleek al snel veel te
klein, ook omdat deze stalling zeer gunstig ligt ten opzichte van de aanrij
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routes en de stationsingang. Alle hoeken en gaten in de stalling worden
benut om de fiets kwijt te raken, zodat voortdurend handhaving
noodzakelijk is om te voorkomen dat doorgangen geblokkeerd worden
door hinderlijk gestalde fietsen. Het komt zelfs voor dat fietsers een reeds
gestalde fiets uit het rek trekken om de eigen fiets te kunnen stallen (!).
Ook is voortdurende handhaving nodig om te voorkomen dat fietsen
hinderlijk gestald worden op het stationsvoorplein. Het restrictiegebied
(Fiets fout = Fiets weg) is aangegeven met borden. De fietsen worden 3
maanden bewaard en daarna verkocht aan o.a. projecten in
ontwikkelingslanden.
In 2009 is ook aan de zeezijde een gratis ondergrondse stalling van 2.200
plaatsen gerealiseerd, ter vervanging van 1.600 bovengrondse plaatsen. In
deze stalling is toezicht aanwezig, maar hier geldt wel ‘fiets toch weg, dan
heeft u pech’. In de betaalde, bewaakte stalling krijgt men bij diefstal van
de fiets wel een vergoeding. Met NS-Poort is nog steeds geen
overeenstemming over het toezicht en eventueel gratis maken van de
bewaakte stalling. De nieuwe gratis stalling heeft een daling van het aantal
gebruikers in de bewaakte stalling veroorzaakt. De gratis stalling is dan
ook meteen overvol, door het toezicht zijn echter de problemen van de
gratis stalling aan de stadszijde vermeden.
Als geheel is er in het stationsgebied nog capaciteit beschikbaar (zeker in
de bewaakte stalling), de locaties dicht bij de stationsingangen zijn echter
overbezet. Voortdurende handhaving en toezicht zijn nodig om hinderlijk
geplaatste fietsen, wrakken en weesfietsen te verwijderen. De groei van
het aantal fietsers is zodanig dat het aantal plaatsen in de toekomst verder
uitgebreid moet worden. Het is echter zeer moeilijk om hier nog ruimte
voor te vinden. De komst van een halte van de RijnGouwelijn (regionale
tramlijn) op het voorplein betekent dat de gratis stalling aan de stadszijde
voor een groot deel verdwijnt, ook hiervoor is een nieuwe stalling
noodzakelijk. De gemeente onderzoekt o.a. de mogelijkheid van een

automatische stalling, die meer vrijheid geeft om in te passen in de
beperkte ruimte en bovendien toezicht en handhaving overbodig maakt.
Nijmegen
De gemeente Nijmegen heeft in 2004/2005 de fietsenkelder op het
stationsplein aangepast en aan de zuidzijde van de plein, op het voormalig
streekbusstation, extra fietsenstallingen gecreëerd.
De stallingen in de kelder zijn gratis en bewaakt, terwijl op het plein de
plekken onbewaakt zijn.
In 2008 is gestart met de uitvoering van het nieuwe fietsbeleid door
uitbreiding van de capaciteit van fietsklemmen, het plaatsen van klemmen
van hoge kwaliteit -met antidiefstalvoorziening- en de invoering van
handhavingsbeleid. Tevens is een communicatie campagne gevoerd. Als
onderdeel van het handhavingsbeleid is een Algemene Fiets Afhandel
Centrale (AFAC) geopend in de stad, waar mensen hun verwijderde fiets
kunnen ophalen.
Zutphen
In Zutphen is in oktober 2006 een fietsenstalling onder het stationsplein
gerealiseerd. Deze stalling biedt ruimte aan 3.000 fietsen. De stalling is
overdekt en bewaakt en er hoeft niet voor betaald te worden door de
gebruiker.
In de planningfase is een prognose gemaakt dat de nieuwe stalling tot 10
jaar na oplevering voldoende ruimte zou bieden aan de gebruikers van de
stalling. Eind 2010 is de stalling al helemaal bezet op doordeweekse
dagen. Er is met name te weinig ruimte voor bromfietsen en bijzondere
fietsen. De gemeente heeft geen rekening gehouden met het uitbreiden
van de stalling omdat werd verwacht dat na tien jaar de ontwikkelingen
aan de noordzijde van het station voldoende aanleiding zouden bieden om
daar de stallingsmogelijkheden uit te breiden. Nu dit nog niet het geval is
en er wel behoefte is aan uitbreiding van de stallingmogelijkheden zal
deze worden gezocht in de voormalige fietsenstalling. Deze is op dit
12

moment in gebruik als opslag voor zwerffietsen, maar zal worden
omgebouwd voor gebruik door bromfietsen en scooters.
De handhaving van het parkeerverbod buiten de stalling wordt uitgevoerd
door de gemeente Zutphen zelf. De bijzonder opsporingsambtenaren
(BOA’s) van de afdeling toezicht en handhaving controleren op
zwerffietsen en verkeerd gestalde fietsen.
Conclusies
De afgelopen jaren zijn prognoses voor fietsvoorzieningen steeds
achterhaald door de voortdurende groei van het aantal fietsen. Bovendien
is duidelijk geworden uit de benchmark dat een gratis stalling met
toezicht zeer wervend werkt maar ten koste gaat van een eventuele
bewaakte stalling.
In Zutphen is daarom de bewaakte stalling opgenomen in de nieuwe gratis
stalling, waarvoor de gemeente jaarlijks een bedrag betaald aan NS-Poort
in verband met de derving van inkomsten. In Leiden is het (nog) niet
gelukt om een dergelijke afspraak te maken. Bij een eerder benchmark
onderzoek van de gemeente Leiden bleek dat het feit dát men moet
betalen (portemonnee tevoorschijn halen, kleingeld hebben, wachten bij
grote drukte in de spits en het op en neer lopen in de stalling ) als groot
bezwaar wordt gezien, de hoogte van het bedrag is tot circa € 1,nauwelijks van invloed.
Het tarief van de bewaakte stalling wordt toch als fors ervaren (zeker bij
wat verouderde stallingen), terwijl voor NS-Poort dit tarief eigenlijk te laag
is om een kostendekkende exploitatie te realiseren. Vandaar dat op een
aantal kleinere stallingen is geëxperimenteerd met automatische toegang
van stallingen, de gebruikers zijn hier echter weinig positief over.
Net als in Zaandam zijn in verschillende andere gemeenten de
bezettingsgraden van onbemande betaalden stallingen gedaald nadat er
een dergelijk systeem is ingevoerd. De fietser ervaart dat als een
belemmering of barrière en een mindere kwaliteit van de stalling.

Naast het feit dat het gebruik van de bewaakte stalling een belangrijk
onderwerp is dat naar voren komt in de benchmark, is ook de indeling van
de stalling in het algemeen een terugkomend onderwerp. De gemeente
Deventer en Zutphen gaven aan dat bij de aanleg van de fietsenstalling er
te weinig rekening is gehouden met (elektrische) fietsen, bromfietsen en
andere voertuigen van afwijkend formaat. In Zutphen wordt de oude
stalling binnenkort weer in gebruik genomen voor bromfietsen omdat
hiervoor te weinig ruimte is in de fietskelder voor het station.
Ook uit de enquête onder de gebruikers van de stallingen rond het station
in Zaandam wordt deze opmerking enkele malen gemaakt.
Handhaving blijkt een belangrijke rol te spelen, in de vorm van toezicht in
stallingen maar ook om hinderlijk foutparkeren in de openbare ruimte te
voorkomen. Met name als de meest gunstig gelegen stallingen (bijna) vol
zijn is een voortdurende inspanning nodig om te voorkomen dat fietsers
overal in de openbare ruimte hun fiets parkeren. Gemeenten hebben
hiervoor ‘Fiets fout, fiets weg’ systemen voor opgezet, verankerd in de
plaatselijke verordeningen, met procedures en opslagplaatsen. Bij fietsers
is dit uiteraard niet populair, omdat men de fiets op een andere locatie
moet ophalen. Een enkele gemeente lost dit sympathieker op door de
losgeknipte fietsen naar de stalling te verplaatsen.
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5 Prognose en advies
5.1 Uitgangspunten voor een nieuwe
prognose 2020
Demografische ontwikkelingen
De bevolking van de gemeente Zaanstad zal de komende jaren nog licht
groeien. Op
dit moment
heeft de
gemeente
meer dan
145.000
inwoners en
dit zal
toenemen tot
154.000 in
2020 en zelfs
161.000 in
2030. De groei
zal volgens de
prognose van
de gemeente
Zaanstad
voornamelijk
in de Oude
Haven, Zaandam Figuur 4 Bevolkingsprognose Zaanstad
West en Assendelft Noord zijn. Oude Haven en Zaandam West vallen
binnen het invloedsgebied van het station Zaandam. De groei van de stad
in het algemeen is verwerkt in de prognose van ProRail. Ten opzichte van
het huidige aantal fietsers in het stationsgebied zijn er vijf effecten die van
invloed zijn op de nieuwe prognose:

Ruimtelijke ontwikkelingen Inverdan
Rond station Zaandam worden onder de naam Inverdan een groot aantal
projecten gerealiseerd aansluitend op het centrum van Zaandam. Op circa
100 ha aan weerzijden van het station wordt de stedenbouwkundige
structuur verbeterd en de kwaliteit van de openbare ruimte en de
architectuur versterkt.
Het gaat om ondermeer de volgende projecten:
- Overtuinen, circa 450 woningen
- Inverdan West met de nadruk op wonen, werken en leren
- Stadhuis Zaanstad, circa 25.000 m2 kantoor en vergaderruimten
- De buiging met Figaro met een combinatie van wonen, kantoren,
bieb vergader winkels
- De Knoop, met wonen en winkelen in de Hermitage (waaronder
bioscopen) , het Noordschebos, de voorbouw van de Zaantoren,
het hotel en de Poort van Rustenburg.
Bij de prognose 2020 hebben NS en ProRail nog niet de effecten van extra
woningbouw van Inverdan meegenomen. Dit effect blijkt echter relatief
klein, omdat binnen Inverdan weinig woningbouw gepland is op zo’n
afstand van het station dat de bewoners hiervan met de fiets naar het
station gaan. De woningen aan de westzijde van het station worden zo
dicht op het station gebouwd dat er geen tot weinig fietsverkeer naar het
station is te verwachten. De woningen die zullen worden gebouwd in de
Overtuinen aan de centrumzijde van het stations zijn middels de
kringentheorie en vermenigvuldigd met het aandeel fiets meegenomen in
de nieuwe prognose 2020 van Movares.
Daarnaast zal het aantal fietsers toenemen door de nieuwe functies rond
het station (zoals winkels), waarvan de bezoekers deels in het
stationsgebied gaan parkeren. Van de functies rond De Buiging is
aangenomen dat alle fietsers in het stationsgebied stallen. Bezoekers van
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de nieuwe winkels in De Knoop worden verondersteld 50% in het
stationsgebied te stallen (stadszijde) en 50% in andere nieuwe stallingen
rond het centrum, zoals het nieuwe fietsenpakhuis in de Vinkenstraat.
Bouwwerkzaamheden
De bouwwerkzaamheden rond Inverdan zijn gestart in 2006. In oktober
van dat jaar heeft NS Vastgoed (huidige NS Poort) de fietsenstallingen
rond station Zaandam herschikt. De huidige, tijdelijke stallingen in verband
met de bouw-werkzaamheden van Inverdan bieden te weinig plaatsen en
een lagere kwaliteit dan de fietsers gewend zijn. In 2010 is ook de
bewaakte stalling veranderd, met minder capaciteit en deels met een
geautomatiseerde toegang. Het is daarom aannemelijk dat het aantal
fietsers (en mogelijk ook het aantal treinreizigers) lager is dan gebruikelijk
voor Zaanstad. Uit de telcijfers van AGV-Movares uit 2008 en 2010 blijkt
dat de treinreizigers de fietsenstallingen minder zijn gaan gebruiken.
De prognose van ProRail is een extrapolatie van cijfers van voor de
werkzaamheden rond station Zaandam NS, deze zijn bijna 30% hoger dat
het aantal dat wij in de tellingen zien. Deze prognose houdt geen rekening
met de afname van het aantal fietsers door de tijdelijke voorzieningen,
zoals we die in de tellingen zien.
Het is daarom aannemelijk dat het fietsgebruik snel zal groeien met circa
30% zodra er voldoende plaatsen worden gerealiseerd met de gewenste
kwaliteit. De telling van AGV-Movares wordt om die reden opgehoogd met
30% en gebruikt als basis van voor de nieuwe prognose.
Aantal treinreizigers
Het aantal treinreizigers zal de komende jaren stijgen als gevolg van het
dichtslibben van de weginfrastructuur, het aantrekken van de economie
en het verbeteren van de dienstregeling van de vervoerder (Programma
Hoogfrequent Spoor, PHS).

NS Reizigers verwacht dat voor station Zaandam een stijging van 30-40%
reëel is. In de nieuwe prognose van AGV-Movares is een groei van 40%
opgenomen voor het aantal treinreizigers in het algemeen en dus ook
voor de treinreizigers die met de fiets naar het station reizen.
Ambitie gemeente Zaanstad
De gemeente heeft in de Fietsnota een ambitie vastgesteld om het
aandeel van de fiets in het totale verkeer aanzienlijk te verhogen, van 25%
in 2005 tot 35% in 2020. Dit betekent dat het fietsverkeer met 40% zou
moeten groeien, oa door de verbetering van fietsroutes en voorzieningen
zoals hoogwaardige stallingen. Bij veel fietsverplaatsingen kan de
gemeente de fietsvoorzieningen verbeteren, zowel op de plaats van
herkomst als op de plaats van bestemming, en onderweg (fietsroutes). Het
verkeer naar het station kent echter al een hoog aandeel (volgens NSonderzoek ruim 40% in het voortransport en bijna 10% in het
natransport), bovendien heeft de gemeente weinig invloed op de groei
van het treinverkeer of de bestemming van de treinreiziger. Wij adviseren
daarom een bescheidener ambitie voor het fietsverkeer van/naar het
station met 20%.
Reserve capaciteit
Landelijke beleidsnormen (Fietsberaad) geven aan dat bij fietsenstallingen
altijd een reserve capaciteit van +20% aangehouden moet worden omdat
bij een 80% bezetting de voorziening als ‘vol’ wordt ervaren. In
overeenstemming met vorige FPO rapporten adviseren wij daarom om
rekening te houden met +20% extra capaciteit in verband met de
landelijke aanbevelingen.
Prognose
De bovengenoemde punten zijn de belangrijkste redenen om een nieuwe
prognose op te stellen. De tellingen van 2008 en 2010 zijn de basis,
15

opgehoogd met 30% (invloed werkzaamheden Inverdan en wijziging van
de bewaakte stalling) tot de referentie voor 2010. Deze basis is aangevuld
met de volgende factoren:
-

winkels, etc.). In 2010 zouden circa 2.700 stallingplaatsen nodig zijn. Op dit
moment zijn bij de telling 2010 lagere aantallen geteld (2.100) als gevolg
van de bouwwerkzaamheden, waardoor er onvoldoende plaatsen zijn en
er onvoldoende kwaliteit wordt geboden.

Ruimtelijke functies rond het station
Woningbouw Overtuinen
Reizigersgroei (algemeen)
Ambitie Fietsnota Zaanstad

De bezoekers van het stationsgebied zijn opgehoogd door de ruimtelijke
ontwikkelingen. Voor elke ontwikkeling (bv de bibliotheek) zijn aan de
hand van kengetallen van het Fietsberaad (2010) de benodigde extra
stallingplaatsen berekend. Het centrumgebied begint straks al bij het
station: van de winkels en bestemmingen tussen station en Rustenburg is
de aanname dat een deel van de bezoekers (50%) van de andere (nieuwe)
stallingen rondom het centrum gebruik maakt. Bij het winkelen loopt men
immers het liefst een rondje door het centrum, de plek waar men de fiets
stalt is dan afhankelijk van de aanfietsroute, de specifieke winkels die men
wil aandoen en de locatie van de (nieuwe) stallingen. Verder is
aangenomen dat de woningen van Overtuinen als enige ontwikkeling van
Inverdan op zodanige afstand van het station ligt dat een deel van de
nieuwe bewoners deel met de fiets naar het station zullen gaan (circa 30).
De toename door de ruimtelijke ontwikkelingen komt dan op circa +655
stallingplaatsen.

Bij de prognose is verder uitgegaan van het feit dat fietsers aangeven
liever aan de stadszijde (60%) dan aan de westzijde (40%) te stallen. Dit is
een gemiddelde van de enquête (51/48%) en het Zaans Panel (70/30%),
waarbij rekening is gehouden met het feit dat door de ontwikkelingen van
Inverdan de groei van het fietsverkeer aan de oostzijde groter zal zijn.

5.2 Kwantiteit: prognose gemeente 2020
Uit de enquête 2010 blijkt dat van de fietsers die in het stationsgebied
stallen, cira 85% trein- (en bus)reizigers betreft en circa 15% bezoekers
van het stationsgebied (werknemers, bezoekers van bedrijven, kantoren,
segment fietsers

Movares

factor

factor
40%

30%
groei door
voldoende ProRail
telling 2008 telling 2010 plaatsen
2010
huidige fietsparkeerders stations gebied: trein/bus
reizigers (85%) en
werknemers/bezoekers (15%)
nieuwe bezoekers door nieuwe ruimtelijke ontw.

1913
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2302
406

factor
20%
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ruimtelijke groei ambitie
prognose prognose
referentie verkeer ontwikkeling Fietsnota tot prognose 2020
2020
2010
tot 2020 Inverdan
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2020
laag
hoog
2300
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3220
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2083
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´-20%
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2700
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3865
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5000

4000

60%
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16

1546
192
212

2319
288
444

1950

3051

Op de treinreizigers is tot 2020 een groei van 40% aangenomen, gelijk aan
de prognose van NS en ProRail (midden scenario). Hierbij lijkt de
bandbreedte van plus of min 20% een reële aanname. Het aantal
benodigde stallingplaatsen in 2020 komt op circa 5.000.
De bandbreedte van + 20% komt overeen met 4.000 tot 6.000 plaatsen.
7.000

Deze getallen zijn inclusief een extra 20% groei vanwege de ambitie van de
Fietsnota, zoals vastgesteld door de gemeente. Deze groei moet tot stand
komen door verbetering van de fietsroutes, stallingen en andere
fietsvoorzieningen in Zaanstad. Hierin is nog geen rekening gehouden met
een extra 20% reserve capaciteit in verband met landelijke aanbevelingen.

5.3 Kwaliteit

6.000

6.000
5.000
5.000
4.000

4.000
3.800

3.000

midden
laag (-20%)

hoog (+20%)

2.000

Uit de benchmark onderzoeken is gebleken dat de stallingen de afgelopen
jaren sneller aan de geprognosticeerde aantal fietsers zat dan van te voren
verwacht. Zowel in Zutphen als in Deventer wordt op dit moment gezocht
naar extra capaciteit. De vraag is echter of er de komende jaren een
vergelijkbare groei zal zijn.

prognose ProRail

1.000
-

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Gezien de bestemmingen en de voorkeuren van fietsers zouden bijna
2.000 plaatsen aan de westzijde nodig zijn en ruim 3.000 aan de
stadszijde. In de tabel is bovenstaande prognose samengevat.
In vergelijking met de prognose ProRail 2020 (3.800) is de prognose van de
gemeente aanzienlijk hoger (5.000).
Gezien de fasering van de ontwikkelingen van Inverdan is verondersteld
dat de groei gelijk verdeeld is over de komende jaren.

In de enquête komt veelvuldig naar voren dat er meer ruimte dient te zijn
in de stallingen voor bromfietsen en fietsen van afwijkend formaat (10%).
Voorzieningen als een fietsenmaker, een openbaar toilet en oplaadpalen
voor elektrische fietsen worden ook door een groot aantal gebruikers
genoemd.
De bewaakte stalling is in de prognose een moeilijk punt. Recent is zowel
de capaciteit maar ook het gebruik van de bewaakte stalling drastisch
gedaald. Uit de benchmark gegevens blijkt dat wanneer nieuwe, gratis
stallingen worden geboden het gebruik van de betaalde stalling aanzienlijk
afneemt. Uit deze gegevens blijkt ook dat het gebruik van een betaalde
stalling met 100% of meer kan stijgen wanneer het stallen gratis wordt bij
een gelijke kwaliteit. Dit is echter afhankelijk van het feit of de gemeente
er voor kiest om de bewaakte stalling gratis te maken. Dit hangt onder
andere af van onderhandelingen met NS-Poort, de beheerder van de
bewaakte stalling.
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5.4 Conclusies
Al deze ontwikkelingen leiden tot een aanzienlijk hogere prognose voor
2020 dan is voorzien door ProRail (3.800). Op basis van de hierboven
genoemde factoren komt AGV-Movares op een totaal van 5.000 plaatsen.
Hierin is nog geen rekening gehouden met een extra 20% reserve
capaciteit in verband met landelijke aanbevelingen. Gezien de
onzekerheid van de groei van treinverkeer lijkt het verstandig om net als
ProRail een bandbreedte van + 20% aan te houden, overeenkomend met
een totaal van 4.000 – 6.000 fiets stallingsplaatsen.
Dit aantal is afhankelijk van het al of niet gratis worden van de bewaakte
stalling. Het gratis maken van de bewaakte stalling kan een extra groei van
circa 500 plaatsen betekenen.
Uit de enquêtes, maar ook uit benchmark gegevens blijkt dat er altijd een
aandeel fietsers is (10-20%) dat liever gebruikt maakt van klemmen
buiten, zelfs als de stalling gratis is, een hoge kwaliteit biedt en zeer goed
past bij de looproute naar de perrons. Dat heeft te maken met gewenning,
het idee dat een stalling toch meer tijd kost (dat hoeft bij een goed
ontwerp in werkelijkheid niet zo te zijn), ‘ik ben te laat’, ‘geen meter om te
willen lopen’ en ‘ik heb toch een oude fiets’. Wanneer er voor deze
beperkte groep geen voorziening is, vergt het een voortdurende
inspanning op het gebied van handhaving om te voorkomen dat fietsen
hinderlijk in het stationsgebied worden gestald. Sommige gemeenten
lossen dit sympathiek op door deze fietsen niet te verwijderen maar te
verplaatsen naar de gratis stalling. Deze groep fietsers went dan vanzelf
aan de voordelen van de gratis stalling.
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Bijlagen

Vraagstelling
Op 28 september 2010 heeft AGV-Movares een enquête gehouden
onder de gebruikers van de fietsenstalling op het station Zaandam. Er is
de respondenten in het algemeen gevraagd naar:
- Motief van stalling
- Frequentie van stalling
- tijdsuur van de stalling
- herkomst (postcode-4)
- geboortejaar
- geslacht
- tijdstip
- locatie stalling

Figuur 5 Overzicht tellocaties 2010

Vervolgens is gevraagd de mening van de respondent over de volgende
onderwerpen:
- voorkeurslocatie van stalling
- soort stalling
- voorzieningen
- bereidheid om te betalen
Er zijn 500 formulieren uitgedeeld. 197 personen zijn geënquêteerd of
hebben het formulier opgestuurd. Er zijn tien personen direct
ondervraagd en 187 personen hebben de antwoordkaart opgestuurd.
Algemeen
Uit de vragen 1 tot en met 3 blijkt dat het merendeel van de respondenten verder reist met de trein (87%, zie nevenstaande afbeelding x).
De meeste respondenten stallen 3 of meer keer in de week (92%),
voornamelijk voor de duur van één dag (89%). Het overgrote deel van
de respondenten komt uit Zaandam (87%). Bovendien komt nog eens 6%
uit andere kernen in de gemeente of uit Oostzaan.
Bijna alle respondenten komen uit Zaandam. Wanneer ook de andere
kernen uit de gemeente worden meegerekend blijkt dat nog geen 1 op
de 10 van buiten de gemeente komt. De afbeelding op de volgende
pagina laat de geografisch spreiding van de respondenten zien.

Figuur 6 Herkomst respondenten

Uit de resultaten van vraag 4 blijkt dat ongeveer de helft van de
respondenten stalt aan de westzijde (51%) en een iets kleiner aantal aan
de centrumzijde (49%). Daarentegen zou 51% liever aan de centrumzijde
stallen, terwijl 48% aan de westzijde zou willen stallen.
In reactie op vraag 5 geeft 67% van de respondenten aan graag gebruik
te maken van een fietsenstalling met overkapping (gratis). Meer dan een
derde van de respondenten (36%) geeft aan dat zij graag hun fietsstallen
in een gebouwde stalling, al dan niet tegen betaling. Meer dan 16%
heeft geen stalling nodig en vindt het voldoende om de fiets te parkeren
1
in rekken op straat, zonder overkapping .
De belangrijkste fietsvoorzieningen die de respondenten zouden willen
gebruiken zijn ‘meer plek voor afwijkende fietsen, scooters, e.d.’ en een
‘fietsenmaker voor onderhoud’. Dit blijkt uit vraag 6 en is weergegeven
in de onderstaande afbeelding.
Uit vraag 7 is af te leiden dat 37% van de respondenten ook bereid is te
betalen voor een goed stalling.
Vergelijking van groepen
Wanneer de antwoorden worden afgezet naar leeftijd, locatie en
geslacht van de respondenten zijn de volgende interessante conclusies
te trekken:
-

-

1

Wanneer de respondenten worden ingedeeld naar leeftijd,
blijkt dat de groep boven de 55 jaar eerder bereid is om te
betalen voor het gebruik van een stalling;
In de categorie ‘onder de 25 jaar’ is de verdeling tussen mannen
en vrouwen ongeveer gelijk. Boven de 25 verschuift deze naar
1/3 (m) of 2/3 (v);

Op vraag 5 hebben verschillende respondenten meerdere antwoorden gegeven. Het

gevolg is dat het totaal meer dan 100% is.

-

-

Onder de vrouwen is 40% bereid te betalen voor een goede
stalling, terwijl onder mannen slechts 33% hiertoe bereid is;
Slechts 7% van de respondenten (in de ochtendspits) zijn met
trein of bus gekomen en gaan verder met de fiets. Nog geen 4%
van de ondervraagden werk op het station of in de directe
omgeving en slechts 2 respondenten (1%) gingen verder met
de bus. 3 respondenten (2%) hebben aangegeven dat zij het
stadskantoor of een bedrijf gaan bezoeken;
Opvallend is dat de respondenten aan de westzijde minder
bereid zijn om te betalen voor goede stalling (slechts 12%). Aan
de centrumzijde is 29% bereid om te betalen voor een goede
stalling (respondenten die reeds in de betaalde bewaakte
stalling staan zijn niet mee gerekend).

Zaans Panel
Vraagstelling
In Oktober zijn dezelfde vragen als in de enquête, voorgelegd aan de
deelnemers van het Zaans Panel. Er hebben meer dan 1083 mensen de
moeite genomen om de vragenlijst te beantwoorden. De gemeente
Zaanstad vraag de leden van het Zaans Panel ook naar enkele
demografische kenmerken waaruit kan worden afgelezen of de
steekproef representatief is.
Aan de hand van demografisch kenmerken als woontype, geslacht,
afkomst en leeftijd kan worden gesteld dat de steekproef redelijk
representatief is, hoewel het aandeel allochtonen (2%) en vrouwen
(48%) lager is dan in de gemiddelde bevolking van Zaanstad,
respectievelijk 25% en 51% (Bron:
http://www.zaanstad.nl/wlw/feitencijfers/). Het aandeel vrouwen is een
stuk lager dan in de enquête.
Algemeen
Van de 1083 ondervraagden zijn er direct 235 af gevallen omdat zij nooit
naar station Zaandam gaan. Van de overgebleven 848 ondervraagden
gaat 67% wel eens op de fiets naar het station (fietsers), hiervan gaat het
merendeel (86%) verder met de trein.
Van de reizigers die aangeven dat zij niet op de fiets naar station
Zaandam gaan geeft slechts 5% als reden dat er te weinig ruimte is in de
stalling, dit in tegenstelling tot de geënquêteerden op het station die als
belangrijkste opmerking hadden dat er te weinig stallingruimte is.
De leden van het Zaans Panel zijn minder frequente fietsers dan de
geënquêteerden op het station.
Opvallend is dat 78% van de respondenten die (nog) niet fietsen
(potentiële fietsers) en 72% van de respondenten die wel eens naar het
station fietst, het liefst aan de centrumzijde van het station zouden

willen parkeren. Uit de enquête onder reizigers op het station was de
verdeling tussen centrum- en westzijde nog gelijk.
Het overgrote deel (69%) van de potentiële fietsers wil bewaakt hun
fiets parkeren. Een minderheid (46%) kiest voor overdekte stallingen,
terwijl 16% op de straat voldoende vindt.
Van de fietsers wil 57% bewaakt stallen, tegen 69% onder de potentiële
fietsers. 68% is tevreden met fietsenrekken onder een overkapping,
terwijl onder de potentiële fietsers dit maar 46% is. Van de fietsers
onder het Zaans Panel is 34% bereid om op straat te staan, tegen slechts
16% van de potentiële fietsers.
Opmerkelijk is dus dat de wensen van de potentiële fietsers hoger liggen
dan die van de mensen die hebben aangegeven nu al regelmatig naar
station Zaandam te fietsen.
De bereidheid om te betalen voor een overdekte stalling is zeer
verdeeld. De groep voorstanders (33%) is onder potentiële fietsers bijna
even groot als onder de eerder respondenten op het station (36%). Uit
de groep incidentele fietsers uit het Zaans Panel is 47% bereid om te
betalen voor fietsparkeren.
Vergelijking van Groepen
De antwoorden van het Zaans Panel zijn uitgesplitst naar leeftijd en
geslacht van de leden van het panel. Opvallend is dat ouderen vaker dan
de andere leeftijdscategorieën een ander motief geven dan 'reizen met
de trein'. Van jongeren kan gezegd worden dat zij hun fiets vaker per
week stallen dan de andere leeftijdscategorieën. Dit zijn veelal
scholieren en studenten die elke dag naar het station fietsen. Opvallend
is dat er relatief meer jongeren parkeren aan de westzijde. Hun aandeel
is bijna 20%, terwijl zij slechts 11% van de populatie zijn. Dat is te
verklaren omdat er relatief veel nieuwbouw is aan de westzijde van het
spoor.

Net als in de enquête zijn de 55+ ers eerder bereid om te betalen voor
bewaakt fietsparkeren. Jongeren daarentegen hebben minder moeite
om hun fiets op straat te parkeren.
Op basis van het onderscheid naar geslacht komt naar voren dat slechts
40% van de mannen aangeeft behoefte te hebben aan een fietsenmaker
in de fietsenstalling, terwijl 60% van de vrouwen graag een fietsenmaker
wenst. Ook in het Zaans Panel zijn vrouwen (57%) eerder bereid om te
betalen voor een bewaakte stalling dan mannen (43%).
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