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Aanbod en kwaliteit fietsenstallingen aan treinstations en
bushaltes laat sterk te wensen over
Fietsersbond: “Groter en vooral tegen diefstal beschermd aanbod zet meer
werknemers op de fiets !”
Een enquête onder gebruikers van het openbaar vervoer – door de Fietsersbond gevoerd in het kader
van de voorbije Heen-en-weer-week / 622 respondenten – leert ons dat het potentieel voor de fiets
als voor- en natransport naar/van het treinstation of de bushalte groot is. Dit potentieel kan enkel
omgezet worden in reëel fietsgebruik als het aanbod en de kwaliteit van de fietsenstallingen aan de
haltes van het openbaar vervoer sterk toenemen.
Op de vraag “Is het aanbod aan fietsenstallingen aan jouw treinstation/bushalte voldoende?”
antwoordt 47% van de respondenten “helemaal onvoldoende” of “onvoldoende”.
Het comfort van de fietsenstallingen scoort beter: 57% vindt de fietsenstalling comfortabel.
De bescherming tegen diefstal scoort bijzonder slecht: 47% vindt zijn of haar fietsenstalling “niet
diefstalveilig” en 16% vindt de fietsenstalling zelfs “helemaal niet diefstalveilig” (samen dus 63%).
Fietsersbond: “Fietsers ervaren het aanbod aan fietsenstallingen aan haltes van het openbaar
vervoer als ondermaats. Vooral op het vlak van diefstalveiligheid scoren de fietsenstallingen aan
treinstations en bushaltes rampzalig.”
De gevolgen laten zich raden: het huidige aanbod aan fietsenstallingen en de povere kwaliteit ervan
werken ontradend. Op de vraag “Zou u voor uw woon-werkverplaatsingen meer de fiets gebruiken
als er meer fietsenstallingen zouden zijn aan het treinstation of de bushalte?” antwoordt 16%
onomwonden “ja” en 13% “misschien”. Op de vraag “Zou u voor uw woon-werkverplaatsingen meer
de fiets gebruiken als er betere fietsenstallingen zouden zijn aan het treinstation of de bushalte?”
wordt het potentieel nog groter: 26% antwoordt “ja” en 11% “misschien”.
Fietsersbond: “Het heeft weinig zin dat de NMBS extra autoparkeerplaatsen aanlegt voor die
pendelaars die met de fiets zouden komen als ze hun fiets in een comfortabele en diefstalveilige
fietsenstalling kunnen achterlaten. Autoparkeerplaatsen nemen immers dure ruimte in; op de
plaats van 1 wagen kunnen zeker 7 fietsen gestald worden. De openbaarvervoerbedrijven moeten
daarom nog meer investeren in kwalitatieve en vooral diefstalveilige fietsenstallingen”.
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