
Ruimtelijke inpassing fietsenstalling langs de N235 bij Ilpendam
FIETSENSTALLING ILPENDAM



COLOFON

O P G E S T E L D  D O O R

NHP; 
Bosch Slabbers Landschapsarchitecten; 

VINU

O P D R A C H T G E V E R

Provincie Noord Holland; De heer Derix

D AT U M

juli 2014



FIETSENSTALLING ILPENDAM
Ruimtelijke inpassing fietsenstalling langs de N235 bij Ilpendam



B O S C H  S L A B B E R S     • 4 •

Kaart uit 1850, Ilpendam als lint gekruld om de Purmer
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1 INLEIDING

Kenschets: 
Ilpendam is een historisch dorp in de 
gemeente Waterland. Dit gebied wordt 
gekenmerkt door waterrijke landerijen 
(hoog land) met daarin diepe polders. 
Ilpendam ligt op de rand van de Purmer 
thans zo’n diepe polder en voorheen een 
meer. De ringvaart van de Purmer vormt 
de grenst van het dorp in het oosten. 
In het westen wordt het dorp begrensd 
door het Noord Hollandskanaal dat vanaf 
1819 gegraven is om Amsterdam een 
betere vaartverbinding te geven met de 
Zuiderzee. Met het realiseren van het 
kanaal is Ilpendam afgesneden geraakt 
van haar natuurlijke achterland (Ilperveld) 
en verbinding naar het westen, de Ilp. 
Langs het kanaal is een belangrijke ont-
sluiting voor het gebied aangelegd, thans 
de provinciale weg. Deze weg is door 
de jaren heen steeds meer verbreed met 
een busbaan, doorgaande fietspaden en 
parallelwegen. 

Probleemstelling huidige situatie:
De provincie Noord Holland, stadregio 
Amsterdam en de gemeenten zijn doende 
het programma bereikbaarheid Waterland 
vorm te geven. Binnen dit programma 
wordt deze weg opnieuw verbreed voor 
een betere doorstroming van het openbaar 
vervoer. Ilpendam is een belangrijke 
halteplek voor het openbaar vervoer. 
Het plangebied kent nu twee stallingen, 
één stalling staat aan de Merelstraat. 
Dit is een overdekte stalling die toe is 
aan vervanging. De andere stalling is 
op het perron gemaakt in de vorm van 
fietsnietjes. De laatste zal vervallen met 
de uitbreiding van de busbaan en de 
verlenging en toevoeging van een halte. 
In de huidige situatie worden er veel 
fietsen op een illegale manier gestald in 
Ilpendam. Dat levert irritaties, overlast en 
gevaarlijke situaties op. De fietsen staan 
tegen alle mogelijke objecten geparkeerd 
en vallen vaak om, soms ook op 
doorgaande fietspaden. De provincie is 
voornemens hier een passende oplossing 
voor te ontwikkelen. Vanuit diverse gremia 
is gebleken dat de betrokkenheid van 

direct omwonenden zeer groot is. De 
provincie is er alles aangelegen om in een 
goede harmonie met de omwonenden 
een passende oplossing te bedenken 
voor het stallingsprobleem. De huidige 
problemen doen zich voor:
•	 In de gebouwde parkeervoorziening  

aan de Merelstraat staan veel onge-
bruikte fietsen (ongeveer 10 stuks).

•	 Deze stalling is voor de reiziger die 
richting Amsterdam gaat, maar staat 
relatief ver van de bushalte verwij-
derd.

•	 De nietjes op het perron staan ver-
keerd georiënteerd. Nu vallen de 
fietsen om en komen op het fietspad 
terecht en door de westenwind 
kunnen de wielen knikken.

•	 De meeste fietsen worden tegen 
het talud aan geworpen of tegen 
een boom gezet. Ook het recent 
geplaatste hekwerk is een populaire 
stalling. 

•	 De ruimte tussen de laag liggende 
woonstraat en het hoger liggende 
fietspad is uiterst beperkt. 
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Doelstelling van het project:
Het doel voor dit project is het in 
gezamenlijkheid met de omgeving zoeken 
naar een passende oplossing voor het 
fietsparkeerprobleem te Ilpendam. Deze 
passende oplossing moet bij voorkeur 
gedragen zijn door de omgeving en 
passen binnen de kaders die de provincie 
stelt aan een dergelijke voorziening. De 
wens om een gedragen oplossing te 
ontwikkelen heeft te maken met eerdere 
uitingen van ongenoegen over een optie 
om op dijkniveau een fietsenstalling 
toe te voegen, deze zouden erg in het 
zicht komen van de bewoners aan de 
Zonneweg. 

Kaders voor de realisatie van een fietsen-
stalling:
•	 Het moeten voldoende fietsparkeer-

plaatsen zijn, minimaal 75 plekken in 
totaal;

•	 De stallingen moeten goed en veilig 
te bereiken zijn, ook de route vanaf de 
stalling naar de halte moet logisch en 
veilig zijn;

•	 Het moeten comfortabele plekken 
zijn, het liefst met overkapping;

•	 De fietsenstalling moeten sociaal 
veilig zijn, met verlichting;

•	 De fietsenstallingen moeten zo dicht 
mogelijk bij de haltes staan (garantie 
voor gebruik);

•	 De voorgestelde oplossing moet 
passen binnen de financiële kaders.

 
Werkwijze, aanpak van het project
In dit project is er duidelijk gekozen 
voor de interactie met de omgeving. In 
één vruchtbare participatiebijeenkomst 
of klankbordgroep zijn de verschillende 
mogelijke locaties besproken. Voor één 
locatie, de Zonneweg, zijn er vier moge-
lijke varianten getoond waar de omge-
ving uit kon kiezen, ook was er ruimte die 
avond voor eigen inbreng. 

Dezelfde avond is in de varianten een 
rangorde aangebracht en zijn er keuzes 
gemaakt. Ook is op die avond een vijfde 
variant ingebracht. De conclusies van 
deze avond zijn verwoord in dit rapport.
De klankbordgroep had zich goed voor-
bereid en hadden al een gezamenlijk 
standpunt bepaald. Hieruit kwamen sug-
gesties uit naar voren voor de korte en 
lange termijn:
•	 Voor de korte termijn zouden de 

fietsnietjes op het perron gedraaid 

kunnen worden, dat scheelt vallende 
fietsen op het fietspad. Ook kan er 
voor de korte termijn gedacht worden 
aan een verlenging van het perron om 
meer nietjes kwijt te kunnen. 

•	 Als het mogelijk is de stalling aan de 
Merelstraat laten vervallen en ver-
plaatsen en langs de Aalduikerweg 
laten terugkomen, op de hoek bij de 
provinciale weg, langs het water (de 
Ilp). Hiervan is aangegeven dat het 
ruimtelijk en vanuit verkeersveiligheid 
niet wenselijk is, anders moeten fiet-
sers de Aalduikerweg gebruiken.

•	 De hoek de watergang de Ilp/ provin-
ciale weg/ Dorpsstraat benutten voor 
een fietsenstalling. 

Ook gaven de bewoners aan dat ze het 
minder erg vinden dat er van 8 uur in de 
ochtend tot 18.00 in de avond fietsen in 
het gras liggen door de week, dan dat 
ze 24/7 tegen een verlichte stalling aan-
kijken. 

 



bestaandbestaand

voorstelvoorstel
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2 BESCHRIJVING VAN DE LOCATIES

Het onderzoek heeft drie locaties nader 
beschouwd:

•	 De Merelstraat;
•	 De hoek de watergang de Ilp/ 

provinciale weg/ Dorpsstraat;
•	 De Zonneweg.

Voor de laatste locatie zijn diverse 
varianten ontwikkeld. 

2.1 De Merelstraat

Het voorstel voor de Merelstraat omvat 
een vervanging van de huidige stalling. 
Deze stalling is één segment (6 meter) 
langer gemaakt, waardoor er meer fietsen 
in kunnen. Het parkeren naast de stalling 
kan haaks in plaats van schuin gestoken 
georganiseerd worden. Om hier haaks-
parkeren te maken dient wel een parkeer-
verbod ingesteld te worden langs de weg. 

Omgeving Neutraal. Prima om hier de fietsenstalling te houden/ vervangen. Wel 
nadrukkelijke wens om geen verlichting in de stalling op te nemen 
maar de masten langs de weg zo te plaatsen dat de stalling vanzelf 
verlicht wordt. 

Landschap Neutraal. Geen wijziging t.o.v. huidig beeld. 

Verkeer Positief. Door de verlenging van de stalling kunnen er 18 fietsen meer 
gestald worden. Verder geen wijziging t.o.v. huidig situatie.

Techniek en 
kosten

Positief. Technisch goed uitvoerbaar, relatief goedkoop omdat er geen 
aanvullende maatregelen nodig zijn.

Stalling Huidig: ca. 30 fietsen, Voorstel: + 18 fietsen







voorstel 1Bestaand

voorstel 2voorstel
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Omgeving Positief. Prima om hier een fietsenstalling te maken. 

Landschap Positief. Huidige rommel hoek kan netjes ingericht worden en mee-
werken aan een iets krachtigere entree voor het dorp.  

Verkeer Positief. Ligging van de stalling is erg goed tov de haltes, door 50 
plekken toe te voegen is een groot deel van het tekort aan stallings-
plekken geklaard. 

Techniek 
en kosten

Neutraal/negatief. Relatief dure oplossing met het maken van een 
keermuur langs de Ilp (watergang) en kerende voorziening langs 
kavel Dorpsstraat. Onzekerheid over de kabel en leidingen, incl 
aanwezige kasten (wellicht in het totale project moeten de k&l toch 
verlegd worden.

Stalling Huidig: 0 fietsen, Voorstel: +48 fietsen          

2.2 De hoek de watergang de Ilp/ 
provinciale weg/ Dorpsstraat

Deze hoek ligt er in de huidige situatie 
ongebruikt bij. Het is een reststrook groen 
begroeid met gras en wat opslag langs de 
waterkant. Het loopt sterk af richting het 
woonperceel aan de Dorpsstraat. Midden 
in het groen staan twee kasten voor de 
verkeersregelinstallatie. 
In het voorstel is deze hoek te verharden 
en in te richten als een fietsenstalling. 
Daartoe is langs de waterkant een muur 
gezet om het terrein op te kunnen hogen 
en uit te kunnen vlakken. Hierdoor ontstaat 
een vlakke verharding waar fietsen op 
geparkeerd kunnen worden. Door deze 
ophoging te kiezen is er een voorziening 
in de vorm van een keerwand nodig 
langs de erfgrens van de woning aan de 
Dorpsstraat. Parallel aan de erfgrens is 
er een overdekte fietsenstalling geplaatst 
voor 32 fietsen. Langs de muur op de 
waterrand is nog plek voor fietsnietjes 
voor 18 fietsen. Bij de uitwerking van de 
kademuur in het water moet nadrukkelijk 
gezocht worden naar een eenheid met 
de burg. Dit zou het historische karakter 
van Ilpendam moeten versterken. Op 
voorhand wordt voorgesteld om de 
kademuur in metselwerk uit te voeren. 

Alternatief aangedragen door bewoners: 
een fietsenstalling toevoegen op de 
hoek van de Aalduikerweg tussen water-
gang en weg aansluitend op het trottoir. 
Al sprekende met elkaar viel deze optie 
af vanwege verkeersveiligheid en land-
schappelijk impact. 
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2.3 De Zonneweg
Voor de zonneweg zijn vijf varianten 
beschreven.

Variant 1
Deze variant voegt een fietsenstalling toe 
op het niveau van de dijk. Dit is vanuit 
de functie van de fietsenstalling voor de 
bushalte de meest voor de hand liggende 
optie, dichtbij de halte en op niveau van 
het doorgaande fietspad. Met een keer-
wand wordt er ruimte gemaakt en met 
een trap kan men vanaf de Zonneweg 
omhoog naar de stalling. 

Omgeving Negatief. De omgeving is hier mordicus tegen. De 
stalling staat dominant in het zicht en verstoort het 
uitzicht sterk. 

Landschap Negatief. De doorgaande structuur van de dijkhelling 
en de bijbehorende knotwilgen wordt sterk onder-
broken. 

Verkeer Neutraal. Veilige oplossing dichtbij de halte is goed, 
maar veel fietsers komen vanuit het dorp en dus via de 
Zonneweg aanrijden.

Techniek en kosten Neutraal. Technisch goed uitvoerbaar, in alle oplos-
singen zijn minimaal keerwanden nodig. 

Stalling Variant 1: +24 fietsen
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Variant 2
Deze variant voegt een fietsenstalling 
toe op het niveau van de Zonneweg. Het 
principe is een hap uit de dijk met een 
keerwand aan de zijde van het fietspad. 
Aan de zijde van de Zonneweg wordt een 
haag geplaatst die het zich ontneemt op 
de fietsenstalling. Voor deze variant zijn 
nog twee opties denkbaar, een wat gro-
tere stalling of meerdere kleinere. In totaal 
levert deze variant ongeveer 24 plaatsen 
op, maar de oplossing kan meerdere 
keren herhaald worden.
In de volgende pagina’s is de oplossing in 
3-d te zien, zonder en met overkapping.

Omgeving Neutraal. Het is niet het ideaal model voor de bewoners. Ze zijn bang 
dat ze nog sterk in de stalling kijken en de knotwilgen zullen deels 
verdwijnen. Het is positief dat de fietsen laag staan, waardoor je er 
minder tegen aan kijkt. Sterke voorkeur om zonder overkapping uit 
te voeren en de verlichting weg te laten en te laten verlichten door 
slimme plaatsing van regulieren masten langs de weg.

Landschap Neutraal. De doorgaande structuur van de dijkhelling en de bijbeho-
rende knotwilgen wordt onderbroken, maar minder sterk dan in de 
vorige optie. De groene haag is geen goed beeld in de voet van de 
dijk. De kleinschaligheid is goed.

Verkeer Positief. Veilige oplossing dicht bij de halte is goed, veel fietsers 
komen vanuit het dorp en dus via de Zonneweg aanrijden.

Techniek en 
kosten

Stalling

Neutraal. Technisch goed uitvoerbaar, in alle oplossingen zijn mini-
maal keerwanden nodig. 

Variant 2 (2 stallingen): +24 fietsen
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variant 2 zonder overkapping



variant 2 zonder overkapping



variant 2 met overkapping



variant 2 met overkapping



B O S C H  S L A B B E R S     • 28 • B O S C H  S L A B B E R S     

bestaand

voorstel



 I N P A S S I N G  F I E T S E N S T A L L I N G  I L P E N D A M  • 29 •

Variant 3
Deze variant verlegd over een beperkte 
lengte het doorgaande fietspad richting 
de Zonneweg. De ruimte die hierdoor 
ontstaat wordt gebruikt voor de plaatsing 
van een fietsenstalling. Langs het fietspad 
is naar alle waarschijnlijkheid een hekwerk 
nodig.  Deze variant levert ongeveer 20 
plekken op, maar kan uiteraard verlengd 
worden.
In de volgende pagina’s is de oplossing in 
3-d te zien, zonder en met overkapping.

Omgeving Negatief. De omgeving is hier tegen. De stalling staat dominant in het 
zicht (op halve hoogte) en verstoort het uitzicht sterk. Daarbij komt het 
fietspad dichterbij met alle verstorende effecten van dien.

Landschap Negatief. De doorgaande structuur van de dijkhelling en de bijbeho-
rende knotwilgen wordt sterk onderbroken. 

Verkeer Neutraal. Veilige oplossing relatief dicht bij de halte is goed. De bereik-
baarheid vanuit het dorp is matig, alleen bereikbaar vanaf doorgaand 
fietspad. 

Techniek en 
kosten

Stalling

Negatief. Technisch goed uitvoerbaar, maar het verleggen van fietspad 
brengt behoorlijke meerkosten met zich mee (hangt af van de totale 
reconstructie). 

Variant 3: +20 fietsen
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variant 3 zonder overkapping



variant 3 zonder overkapping



variant  3 met overkapping



variant  3 met overkapping
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Variant 4
Deze variant verplaatst het fietspad over 
een langere lengte naar de parallelweg, 
de Zonneweg. Deze oplossing is redelijk 
gewoon in de streek, bij Broek in Water-
land en Watergang gaat het fietspad ook 
over de parallel-/ventweg. De ruimte die 
hierdoor ontstaat wordt gebruikt voor 
het bouwen van een fietsenstalling in de 
dijk. Tussen de nieuwe fietsenstalling en 
de Zonneweg blijft het dijktalud gehand-
haafd. De stalling kan net zo lang gemaakt 
worden als nodig is, in de tekeningen is 
deze lang genoeg voor 50 fietsen. Mid-
dels een tweetal trappen kom men bij de 
halte. 
In de volgende pagina’s is de oplossing in 
3-d te zien, zonder en met overkapping.

Omgeving Positief. De omgeving vindt dit een aantrekkelijk model omdat de stal-
ling uit het zicht is en de dijk met knotwilgen kan blijven. Er zijn wel 
bedenkingen bij de menging van het doorgaand fietsverkeer met het 
huidige verkeer op de Zonneweg.  

Landschap Positief. De doorgaande structuur van de dijkhelling en de bijbeho-
rende knotwilgen is continu. De totale verhardingsbreedte in het pro-
fiel wordt teruggedrongen wat het groene karakter van het profiel ten 
goede komt.  

Verkeer Neutraal. Goede oplossing dicht bij de halte, goed bereikbaar vanaf 
doorgaand fietspad en Zonneweg (is het zelfde bij deze variant). Alleen 
is het de vraag of er geen conflicten ontstaan tussen doorgaande fiet-
sers en het lokale verkeer. 

Techniek en 
kosten

Stalling

Negatief. Technisch goed uitvoerbaar, maar door het opruimen van het 
fietspad, het maken van twee hellingen, toepassingen van veel keer-
muren, relatief een dure variant. 

 Variant 4: +50 fietsen



B O S C H  S L A B B E R S     • 36 • B O S C H  S L A B B E R S     

variant 4 zonder overkapping



variant 4 zonder overkapping



variant 4 met overkapping



variant 4 met overkapping
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Variant 5
Deze variant is in de klankbordgroep 
avond ontstaan naar aanleiding van 
variant 4 en de zorgen omtrent die variant. 
De idee is variant 4 zo uit te voeren, maar 
toch het fietspad te laten liggen, met 
andere woorden dan komt de stalling 
onder het fietspad te liggen. Deze fietsen-
stalling is dan bereikbaar per fiets vanaf 
de Zonneweg en met een trappenhuis 
gaat men naar de halte. 

Omgeving Zeer positief. De omgeving vindt dit een aantrekkelijk model omdat de 
stalling uit het zicht is en de dijk met knotwilgen kan blijven. Beden-
kingen van menging met doorgaand fietsverkeer is hiermee opgelost. 
De de sociale veiligheid is matig, aangezien er geen sociale controle is.

Landschap Zeer positief. De doorgaande structuur van de dijkhelling en de bijbeho-
rende knotwilgen wordt gerespecteerd. Door het fietspad op zijn plek te 
houden hoeven er geen hellingen gemaakt te worden. Deze variant kent 
wel meer verharding dan variant 4.  

Verkeer Positief. Goede oplossing dicht bij de halte, goed bereikbaar vanaf de 
Zonneweg. Conflicten tussen doorgaande fietsers en het lokale verkeer 
zoals in de vorige variant is hier niet aan de orde.

Techniek en 
kosten

Stalling

Negatief. Technisch lastig uitvoerbaar. Bouwen van een kelder is een 
dure oplossing, er is geen onderzoek gedaan naar grondwaterstanden, 
dichtheid van kelders, etc. 

 Variant 5: +50 fietsen



variant 5



variant 5



hoek Dorpsstraat Zonneweg variant 2

Zonneweg variant 5Zonneweg variant 4
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3 CONCLUSIE

De locatie en het ontwerp van een opge-
knapte fietsenstalling aan de Merelstraat 
is akkoord voor de omgeving.  Wel met 
het voorbehoud dat deze stalling bij voor-
keur vervalt als er gekozen wordt voor een 
grotere stalling elders en/of het aantal 
fietsstallingen elders voldoende zijn. 

De locatie en het ontwerp voor de hoek 
de watergang de Ilp/ provinciale weg/ 
Dorpsstraat is akkoord voor de omgeving. 
Uit een nadere reactie uit de omgeving 
blijkt dat de bewoners van het aanpa-
lende perceel bezwaar hebben tegen 
deze optie. Hiermee wordt in overleg 
getreden.

Voor de locatie Zonneweg hebben de 
varianten 2, 4 en 5 de voorkeur, waarbij 
variant 5 tijdens de bewonersavond het 
beste scoorde, maar toen is het aspect 
van sociale veiligheid niet benoemd.

Daarnaast zal er een interne afweging 
plaats moeten vinden over de kosten van 
aanleg, de consequenties voor de veilig-
heid en de maakbaarheid. 

Dit onderzoek zal meegenomen worden 
in het bestuurlijk overleg van begin 2015, 
waarin een keuze gemaakt zal worden. 
Deze wordt dan ter inzage gelegd en dan 
worden de bewoners van Ilpendam ook 
in de gelegenheid gesteld te reageren op 
het gekozen voorstel. 
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