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Betreft: Ongevraagd advies inzake fietsparkeervoorzieningen met name voor senioren. 

 

 

Geacht College, 

 

 

Fietsparkeren door senioren heeft specifieke kenmerken. Wij verzoeken u bij de planning van 

nieuwe stallingen uitdrukkelijk rekening te houden met deze doelgroep. 

 

Senioren fietsen veel. Dat is goed voor hun eigen gezondheid en sluit aan op de gemeentelijke 

mobiliteitdoelstellingen. Het aandeel senioren zal tot 2040 groeien tot zo’n 30% van de 

bevolking in Amersfoort. 

Op diverse plaatsen in de stad is het soms lastig de fiets te stallen. Wij zien op hoofdlijnen enkele 

ontwikkelingen. 

 

Er is een tekort aan stallingplaatsen op de verschillende stations. Recent verscheen het rapport 

Planstudie fietsparkeren Centraal Station Amersfoort.  

Voor de binnenstad gingen informele stallingplaatsen verloren door uitbreiding van terrassen 

en om vluchtwegen rondom de Hof vrij te houden. Er wordt gezocht naar nieuwe 

stallinglocaties. 

Bij al deze ontwikkelingen wordt tot nu toe de doelgroep senioren niet vermeld en wordt dus 

ook niet de vraag gesteld of voor deze groep nadere eisen voor fietsenstallingvoorzieningen 

gelden en of hieraan voldaan kan worden. 

 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de senioren raad zich afgevraagd welke 

specificaties gelden voor een seniorvriendelijke fietsenstalling. 

Toegankelijkheid: begane grond parkeren of een liftvoorziening. Trappen zijn voor senioren 

lastig met fiets op en af te komen, vooral met een e-bike. Indien door ruimtegebrek een stalling 

ongelijkvloers is gelegen dan is een lift noodzakelijk.  

Nabijheid: vooral in winkelgebieden van belang. Boodschappentassen kunnen bezwaarlijk zijn 

voor senioren. De fiets draagt de boodschappen. 
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Sociaal veilig: voor iedereen van belang. Voor ouderen lijkt dat extra zwaar te tellen, zowel 

objectief als subjectief. Een goede stalling is open, licht en biedt voorzieningen tegen diefstal. 

Kwaliteit en plaatsing rekken: er dient voldoende ruimte tussen de rekken te zijn voor het 

wegzetten van de fiets; etagerekken zijn slecht hanteerbaar voor senioren. 

Capaciteit: er doen zich met name bij het station en in de binnenstad flinke capaciteitproblemen 

voor. Wij zien het als een uitdaging hiervoor structurele oplossingen te vinden. 

 

Een deel van bovenstaande specificaties zijn algemeen geldig. In onderlinge samenhang en 

volledigheid zijn ze extra van belang voor senioren. 

 

Wij adviseren u om de specifieke eisen voor een seniorvriendelijke fietsenstalling nader uit te 

werken en om hiermee vervolgens in de verschillende projecten expliciet rekening te houden.  

 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijk groet, 

namens de Seniorenraad, 

 

 

 

 

Heimen Hooijer    Reinier Dorgelo 

voorzitter     secretaris 
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