
A kerékpározás mind környezetvédel-
mi, mind egész ségügyi szempontból az 
egyik legjobb választás a városban való 
közlekedésre. Ahhoz viszont, hogy minél 
szélesebb körben elterjedjen, nem csak 
a lakosság szemléletének megváltozta-
tására van szükség. A megfelelő infrast-

ruktúra meg léte is elengedhetetlen. Ele-
gendő számú és minőségű kerékpárút, 
biztonságos tárolási lehetőség kell ah-
hoz, hogy a biciklis közlekedés mindenki 
számára alternatívát jelenthessen a 
személygépkocsi nyújtotta megszokott 
kényelemmel szemben.

A hollandok ezt tudják, és tesznek is 
érte. Az utrechti vasúti pályaudvar mel-
lett nemrégiben átadott, jelenleg a világ 
legnagyobbjaként számon tartott, kerék-
pároknak helyet adó mélygarázs is ezt 
mutatja. A 17 ezer négyzetméteres, 12 
ezer férőhelyes hatalmas bringatáro -
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lót az ingázók számára építették fel egy 
intermodális közlekedési csomópont 
szer ves részeként, hogy kényelmes és 
biztonságos körülmények között helyez-
hessék el kétkerekűiket azok, akik onnan 
vasúton folytatják az útjukat.

A létesítmény létrejöttét a növekvő la-
kossági igények és a város vezetésének 
kerékpárbarát politikája segítette. Egy 
átlagos utrechti lakos évente már ma is 
mintegy 960 kilométert teker le a bicikli-
jével. Mindennap 7 és 19 óra között több 
mint 125 ezren pattannak nyeregbe, 
hogy kétkerekűn induljanak munkába, is-
kolába, tömegközlekedési eszközökhöz 
vagy csak a boltba. 

A város önkormányzata, hogy ezt meg-
könnyítse, és a kerékpározást még von-
zóbb alternatívává tegye, úgy döntött, 
hogy Utrecht mobilitási politikájában el-
sőbbséget élvez a kerékpáros közleke-
dés. Kimondott céljuk, hogy a világ legin-
kább kerékpárbarát városává váljanak. 

Utrecht vezetésének meggyőződése, 
hogy a növekvő város életképességének, 
hozzáférhetőségének és erős gazdasági 
szerepének megtartásában a kerékpár 
fontos szerepet játszik.

Néhány további számadat:

» Utrecht központi pályaudvara kö-
zelében a kerékpártárolóban a férőhe-
lyek száma 2018 elején még 12 ezer 
volt. 2020-ra 33 ezer kialakítása a cél.

» A lakosság 60%-a kerékpárral köz-
lekedik a városközpontba.

» A legforgalmasabb kerékpárutat 
naponta 33 ezren használják.

» A 7,5 km-nél rövidebb utazások 
43%-át kerékpárral teszik meg.

» A városban a kerékpárutak hosz-
sza összesen 245 km, a kerékpársávoké 
90 km, a kerékpáros utcáké 18 km. 


