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Nederland heeft de fiets massaal (her)ontdekt. De coronapandemie versnelde een ontwikke-

ling, die al gaande was: minder auto, meer fiets. Dat leidt tot nieuwe uitdagingen, zoals een 

strijd om de beschikbare ruimte. In Maastricht wordt deze uitdaging op ‘klassiek Nederlandse 

wijze’ aangegaan: betrek iedereen die ermee te maken heeft bij het thema, oftewel polderen. 

BikesBusiness sprak met Marijke Terpstra, projectleider fietsparkeren van de gemeente Maas-

tricht en met Jelle Ummels, projectcoördinator #posifiets bij Stadsaanpak Maastricht Bereik-

baar, over het creëren van draagvlak en gedragsveranderingen.  

 #POSIFIETS
Positieve gedragsverandering op twee wielen

Tekst: Erik van der Does de Bye
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Het toegenomen gebruik van de fiets moet in goede ba-
nen worden geleid. Fietsen moet een positieve bijdrage 
blijven leveren aan de stad: voor fietsers zelf én voor an-
deren. In Maastricht is daarom de gedragscampagne 
#posifiets gestart: een gedragsverandering die de fiets en 
de historische binnenstad aantrekkelijk houdt. 

Actieplannen
Eind 2020 heeft Maastricht twee actieplannen vastge-
steld: één voor het fietsverkeer en één voor fietsparkeren. 
Het doel van deze actieplannen is helder, vertelt Marijke: 
“We willen het fietsen blijvend promoten. Hiervoor 
moeten echter wel de randvoorwaarden op orde worden 
gebracht, zoals de fietsinfrastructuur. Denk hierbij aan 
snelfietsroutes en het opruimen van obstakels op deze 
routes. Bij lopende infrastructuurprojecten wordt stan-
daard ook het fietsverkeer betrokken.” 
Het fietsparkeren is in Maastricht, net als in andere ste-
den, een aandachtspunt. “Hier zijn we nu heel intensief 
mee bezig,” zegt Marijke. “Er stappen nu veel meer men-

“Fietsers en kinderen moeten gehoord worden”

sen op de fiets, maar het veilig parkeren van fietsen is 
daardoor urgent geworden. Dit vergt een gedragsveran-
dering en daarvoor zijn we gaan samenwerken met 
Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar. Deze organisatie is 
goed in het tot stand brengen van gedragsveranderingen. 
We willen een positieve verandering op twee wielen: 
daarom #posifiets.”
Dat wordt beaamd door Jelle: “Posifiets moet bewerk-
stelligen dat je van fietsen blij wordt – en jouw omgeving 
ook. Wie de fiets zomaar ergens neerzet, kan overlast 
voor andere veroorzaken. En helaas gebeurt het geregeld, 
dat trottoirs of zelfs straten vol fietsen staan met verve-
lende gevolgen voor de doorstroming van het verkeer, 
maar ook voor winkeliers of omwonenden – en de hulp-
diensten niet te vergeten. Fietsen doe je voor jezelf én 
voor het bereikbaar houden van de Maastrichtse binnen-
stad.” 

Jelle Ummels

Marijke Terpstra
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Publiek-private samenwerking
Marijke benadrukt het belang van samenwerking om tot 
een goed resultaat te komen: “Voorheen werd er vooral 
gekeken naar de gemeente: handhaving, infrastructuur, 
parkeerplekken voor fietsen. Intussen wordt er door 
meer partijen samengewerkt, waardoor er een strategie is 
ontwikkeld die echt werkt om verrommeling en diefstal 
tegen te gaan.”

Daar haakt Jelle op in: “Gedragsverandering is bij uitstek 
een kwestie van publiek-private samenwerking. De ge-
meente kan wel beleid maken, maar als de mensen niet 
meekomen, komt de transitie van auto- naar fietsverkeer 
niet tot stand. #posifiets is het middel dat deze gedrags-
verandering moet bewerkstelligen.” #posifiets kent veel 
partners: gebiedspartners, zoals ondernemers en woning-
coöperaties en bewonersplatforms, maar ook de Univer-
siteit Maastricht, studentenverenigingen en SWAP. 
Daarnaast participeert ook de gemeente, onder andere 
op het gebied van publiciteit en handhaving.  “We kun-
nen als gemeente wel beleid formuleren, maar als de 
doelgroepen niet bereikt worden, komen we nergens. 
Met #posifiets lukt dat echter goed en we krijgen veel 
input vanuit deze doelgroepen.”

Hindernisbanen
“We hebben een redelijk beeld van de knelpunten bij het 
fietsparkeren dankzij tellingen die we twee keer per jaar 

uitvoeren,” zegt Marijke. “De doelgroepen kunnen aan-
geven wat de reden van deze knelpunten kunnen zijn. Zij 
kunnen ons vertellen wie er geparkeerd staan: zijn het de 
bewoners zelf, zijn het mensen die in het gebied werken 
of recreëren? Zijn de stallingen vol of zijn er andere pro-
blemen?” Bewonersverenigingen geven aan dat bepaalde 
routes voor gehandicapten bovengemiddeld van belang 
zijn. “Voor ons als gemeente is dit lastig vast te stellen, 
omdat slechts heel weinig medewerkers zelf in een rol-
stoel zitten en op deze manier van deze routes gebruik 
maken.”

Jelle vertelt over de bijzondere samenwerking met Stich-
ting Samen Onbeperkt, die de belangen van mindervali-
den in Maastricht behartigt. “Deze stichting lanceerde 
het idee een soort obstacle run te organiseren voor men-
sen die normaal nooit in een rolstoel zitten om op deze 
manier te ervaren hoe het is om zo aan het verkeer deel te 
nemen.” Naast de rolstoel werd ook de blinddoek ge-
bruikt: “Mensen gingen geblinddoekt en met een stok de 
straat op.” Met gevoel voor woordspeling concludeert 
Jelle: “Dit leidde snel tot nieuwe inzichten. Mensen wer-
den zich bewust van hun eigen overlast.”

Studenten en verlichting
Maastricht is de meest Bourgondische studentenstad van 
Nederland en kent veel jonge mensen die tijdelijk in de 
stad wonen. Jelle: “We gunnen studenten natuurlijk ook 



BikesBusiness  |  35

F IETSBELE ID

een fantastische tijd in Maastricht en omdat studenten 
zich vrijwel altijd op de fiets verplaatsen, richten we ons 
met #posifiets ook gericht op hen. Studentenverenigin-
gen zijn erg enthousiast en veel studenten zijn absoluut 
welwillend om mee te werken. De gedragsverandering is 
al zichtbaar, de bewustwording is in volle gang.”
De historische binnenstad met de vele smalle straatjes 
vormt een stevige uitdaging voor #posifiets. Veel huur-
ders zetten hun fiets gewoon buiten. Dit leidt tot erger-
nis, vertelt Marijke: “Boetiekjes klagen over verminderde 
bereikbaarheid, buurtbewoners kaarten verloedering en 
rommel aan bij de gemeente. Er ontstaat een sfeer waarin 
mensen elkaar niet meer durven aan te spreken.” De ge-
meente is uit gaan zoeken waarom mensen hun fietsen 
buiten parkeren en ging met de mensen in gesprek. “En 
wat bleek? De verlichting van de inpandige stalling was 
defect. Dat creëerde een gevoel van onveiligheid. Er is 
contact opgenomen met de beheerder en nadat de ver-
lichting was gerepareerd, werden fietsen weer binnen ge-
stald en verdween de naargeestige sfeer. Mensen praten 
weer met elkaar.” Handhaving doet de rest: foutgepar-
keerde fietsen kunnen tegen een stevig bedrag aan de 
rand van Maastricht worden opgehaald door hun schuld-
bewuste eigenaar.
Jelle roemt de inzet van studentenverenigingen. “De sa-
menwerking met studentenverenigingen is zo goed ge-
worden, dat zij zelfs twee keer per jaar weesfietsen inza-
melen. Weesfietsen zijn fietsen van mensen, die – al dan 

niet tijdelijk – buiten Maastricht wonen en hun fiets 
buiten laten staan. De universiteit heeft twee locaties 
voor overbodige fietsen en dezen worden doorgegeven 
aan de fietsbank. Dit is een instelling die fietsen levert 
aan mensen met een smalle beurs.” Bij dit proces zijn ook 
kringloopwinkels betrokken, waar mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt kapotte fietsen oplappen. “Studen-
ten hebben affiniteit met dit soort maatschappelijke ont-
wikkelingen.” 

Toekomst
Posifiets is nu ruim driekwart jaar op weg. Jelle: “De ba-
sis is gelegd en nu kunnen we gaan uitbouwen. We wil-
len mensen inspireren en onze kennis graag delen. Meer-
dere steden hebben met deze problematiek te maken.” 
Maastricht heeft het (fiets)wiel niet opnieuw uitgevon-
den. “We hebben zelf natuurlijk ook elders ons licht op-
gestoken,” zegt Marijke. “Onze problematiek is tenslotte 
niet uniek. De vraag is: hoe leidt je deze uitdaging in 
goede banen? Steeds meer mensen verplaatsen zich op de 
fiets, de e-bike heeft dankzij de pandemie een enorme 
vlucht genomen – fietsdiefstal ligt op de loer. Daarnaast 
maken ook steeds meer bezorgers gebruik van de fiets. 
Het fietsverkeer moet goed worden ingepast in de open-
bare ruimte. Het afwegen van alle belangen is en blijft 
een buitengewoon actuele uitdaging.” •

www.posifiets.nl




