Verbazing in buitenland
dan 12.500 fietsparkeerplekken
nodig om aan de dringende vraag
in het stationsgebied te voldoen.

De foto van de fietsenstalling die The
Guardian bij het artikel plaatste.
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UTRECHT
De opening van de grootste
fietsenstalling in Utrecht is ook
nieuws in Groot-Brittannië. Er is
vooral veel verbazing.
NILS DE KRUIJFF

De Britse kwaliteitskrant The
Guardian besteedt in een
uitgebreid verhaal aandacht aan de
nieuwe stalling in fietsstad Utrecht.
De Britten kunnen het maar moeilijk
bevatten dat we in Utrecht nog niet
tevreden zijn met een stalling die
plaats biedt aan 12.500 fietsen.
'De grootste fietsparkeergarage van
de wereld opent in Utrecht, maar
de Hollanders dromen van meer',
kopt The Guardian. ,,In elk ander
land zal de opening van de grootste
fietsenparkeerplaats, met een
capaciteit van 6.000 fietsen nu en
nog 6.000 plekken komend jaar, lof
oogsten'', schrijft journalist Daniel
Boffey.

The Guardian strooit in het verhaal
met cijfers, die voor Utrechters al
vrij normaal zijn, maar voor de
Britten indrukwekkend. Dat er 22,5
miljoen fietsen zijn in Nederland.
Meer fietsen dan inwoners. Dat het
aantal fietsen in Utrecht sinds 2005
met 40 procent is toegenomen en
dat de Nederlander gemiddeld
1.000 kilometer per jaar fietst.
Meer nodig
Ook projectmanager Tatjana
Stenfert van de nieuwe stalling
komt aan het woord. ,,Deze stalling
was hard nodig'', zegt ze. ,,Maar
het klopt dat er meer
fietsparkeerplaatsen nodig zijn. Het
stopt nooit.''
Via Twitter reageerde
verkeerswethouder Lot van
Hooijdonk - in het Engels - op het
artikel. Vertaald: ,,The Guardian
vergeet dat we 33.000
fietsparkeerplaatsen realiseren bij
het station - waarvan 22.000
openbaar - en niet alleen 12.500
plaatsen in de nieuwe, grootste
fietsenstalling. Maar ik geef toe:
niet genoeg.''

Hoewel de nieuwe stalling de
nummer 1, Tokio, van de troon
stoot, zijn de 12.500 plekken
volgens critici in Utrecht simpelweg
niet genoeg. The Guardian laat
Martijn van Es van de Fietsersbond
uitleggen dat 43 procent van de
reisafstanden kleiner dan 7,5
kilometer in Utrecht met de fiets
wordt afgelegd. Dat percentage
stijgt alleen maar. Van Es haalt een
uitspraak van John Lennon aan om
te duiden wat er in Utrecht speelt.
,,Life is what happens to you while
you are busy making other plans.
Oftewel: terwijl je plannen maakt,
word je alweer ingehaald door de
nieuwe realiteit.'' Want er zijn meer
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