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Fietsparkeren in het Broerenkwartier.
Op het Meerminneplein moeten stallingsplaatsen voor fietsers wijken voor terrasuitbreiding en extra
groen. De Fietsersbond betreurt deze aanpassing.
Door minder stallingsplekken op het Meerminneplein, welke vooral op zaterdag al overvol staat, zal
het stallen van de fietsen op andere plekken noodzakelijk zijn. Uit eerder onderzoek van de
Fietsersbond bleek er al een groot tekort aan stallingen in de Zwolse binnenstad.
In deze notitie wil de Fietsersbond een aantal mogelijkheden aangeven om extra stallingscapaciteit
te realiseren.

Het onderzoeksgebied

De bewaakte stalling is regelmatig vol.
Misschien is het mogelijk om gedeeltelijk
dubbellaags te parkeren? Met moderne
transparante materialen en veel licht
moet het mogelijk zijn het geheel een
luchtig karakter te geven. De capaciteit
kan flink toenemen.
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Het Meerminneplein
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“De Kloostertuin””.
Vlak bij het Meerminneplein ligt de Kloostertuin (Pleintje schuin tegenover ’t Beugeltje nr 39).
Als Fietsersbond zien we hier verschillende mogelijkheden. Er zijn nu veel invalidenparkeerplaatsen.

En er wordt ook buiten de aangegeven locaties geparkeerd. Draaien en wegrijden is hier lastig.
De Fietsersbond stelt voor om de routing aan te passen.

Verkeersinfarcten met busjes die niet voor of amper achteruit kunnen zo gemakkelijker worden
voorkomen. Een permante laad- losplek voor vrachtwagens voor de winkel van ``Jochem voor Ogen``
is (zeker op zaterdag) geen handige plaats. De Vispoortenplas en het Meerminneplein zouden
eigenlijk alleen toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten / invaliden verkeer. Vaak wordt de weg
hier verstopt door automobilisten die passagiers ophalen achter het Kruidvat, lastig moeten draaien
en het voor fietsers lastig maken de bewaakte stalling te bereiken.
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Maak langs de brede gele lijn parkeren voor invaliden mogelijk, de dunne gele lijn geeft de rijbaan
aan. Het oranje vak kan dan gebruikt worden door fietsers als overloop voor het Meerminneplein.
Het creëren van een mogelijkheid tot rondrijden maakt het ook gemakkelijker voor busjes
(gehandicapten vervoer) om mensen op een geschikte plaats af te zetten.
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Het Meerminneplein is een (on)officiële uitstap halte voor wmo taxibusjes. Als die een mogelijkheid
krijgen om een rondje te rijden i.p.v. keren scheelt al heel voor fietsers. Misschien kan er zelfs nog
een voorziening voor de wachtende reizigers.
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Aan de Krabbestraat is nu een leeg veldje. Hier stond vroeger een grote kastanje. Op google earth is
deze nog te zien. Deze locatie ligt echter niet in aanrijroutes die fietsers veel gebruiken. Door een
toevoeging van een kwalitatieve stalling (overdekt) zou deze locatie wel als locatie kunnen groeien.
Dat zou voor fietsers die nu hun fiets tegen de kloostermuur - tegenover café het Beugeltje - stallen
een alternatief kunnen vormen. Bijgaand enkele suggesties…
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Het Broerenkerkplein
Het Broerenkerkplein is een locatie die door veel fietsers wordt gevonden. Een aanrijroute is via het
Meerminneplein om de stallingen voor de Xenos te gebruiken. De andere rijroute is via de
Klokkensteeg. Een probleem voor fietsers is hierbij de terrasopstelling van Waanders.
Volgens de Fietsersbond kan hier een kwaliteitsslag worden gemaakt in de openbare ruimte en
kunnen er betere stallingsvoorzieningen voor fietsers gemaakt worden.
De stallingsvoorzieningen bij de Xenos worden steeds rommeliger. De lelijke afvalcontainers bepalen
het beeld. Ook hier is de stallingsvraag veelal groter dan het aanbod aan rekken. Alleen stallingsvakken is ook niet altijd de oplossing gezien deze rij omgevallen fietsen. Meer groen, een gastvrije
plek voor fietsers, de Fietsersbond ziet hier een mooi ontwerp uitdaging.

Een extra rij stallingen kan volgens de Fietsersbond hier soelaas bieden. Een stallingsrij kan enkel of
zelfs dubbel worden uitgevoerd. Op een lengte van 30 meter kunnen dus 50 tot 70 fietsen extra
geplaatst worden (bij een enkele stallingsrij).
De voordelen zijn duidelijk. Fietsers hoeven niet meer over het terras van Waanders, de stalling
bevindt zich op logische aanrijroutes. Extra capaciteit en bezoek zal ook een gunstig effect hebben op
het winkelen in ’t Eiland.
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De Klokkensteeg is vrij breed. Hier stallen veel fietsers die via de Pletterstraat komen of over het
Pelserbrugje. Er staan langs de muur van de Muziekschool 52 rekken, die vaak goed gevuld zijn.
Tijdens tellingen bleken er op zaterdagmiddag al gauw 70 fietsen te staan.
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Kop van de Diezerstraat
De Pletterstraat wordt heringericht. De weg wordt smaller en er komen extra stallingsplekken langs
de oude stadsmuur. De Fietsersbond is hier blij mee. Herbestrating van de Pletterstraat zal ook
gunstig zijn voor het fietscomfort. Bijvoorbeeld naar de bewaakte stalling in deze straat.
In de nu bekende plannen wordt de stalling welke zich
nu langs het” terras” van de ijssalon bevindt
weggehaald. Volgens de Fietsersbond is dit een slecht
besluit. Nu fungeren de rekken als een soort barrière
om met fietsen verder de Diezerstraat in te lopen. De
Fietsersbond verwacht veel meer gestalde fietsen in het
wandelgebied van de Diezerstraat. In de Korte Smeden
is dit effect al te zien.
De gestalde fietsen aan de zijkant van de Livera staan
allemaal in dezelfde richting.

Het is dus zeer aannemelijk dat de fietsers via
de Diezerstraat zijn gekomen. Aan de
overkant van de steeg is het omgekeerde
effect waargenomen. Dit zijn de fietsers die
vanaf de Nieuwstraat zijn gekomen.
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De Fietsersbond pleit dus voor het behoud van de
stallingen bij de ijssalon. Dit om een handhavingsprobleem
te voorkomen en doordat zo goed wordt ingespeeld op de
psychologie van de fietser. Mogelijk kan een bank met daar
achter stallingen zoals op grote kerkplein (foto) of zoals
bank bij winkelcentrum in Stadshagen, voorzien in betere
kwaliteit en tegemoetkomen aan de wens voor zitplaatsen
bij de ijswinkel en pepernotenwinkel.

7

De Nieuwstraat.
De Nieuwstraat opwaarderen is waar fietsers veel aan kunnen hebben. De bevoorradingsstraat is nu
niet aantrekkelijk voor fietsers. Het is wel één van de weinige fietsroutes dwars door de stad. Van
goede stallingsvoorzieningen in de Nieuwstraat profiteren zowel de Diezerstraat als het
Broerenkwartier. Er zijn in de Nieuwstraat verschillende mogelijkheden om ruimte te maken voor
fietsers. Deze gaan wel ten koste van enkele vergunningshoudersplekken. Een gecombineerd ruimte
gebruik zou mogelijk zijn waarbij de vergunningshouders `s avonds de plekken gebruiken waar
overdag de fietsen staan.

Voor veel fietsers is dit al een bekend plek. Het kruispunt Nieuwstraat Spiegelstraat staat meestal al
vol fietsen . De kruising Nieuwstraat met de Broerenstraat staat ook vaak vol. Door hier 8 a 9
parkeerplaatsen te gebruiken voor fietsers komt er ruim 50 meter vrij. Een stalling van ruim 70
fietsen, mogelijk meer , kan op een van Zwolse drukste plaatsen gerealiseerd worden.
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Op dit gebied vlak bij het Pestengasthuis en de C&A zijn wel extra mogelijkheden voor stallingen.
De beste plek voor fietsers is de parkeerplaats tussen WE en ’t Vliegerhuys.
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Ook een plek om te onderzoeken is het bevoorradingsterrein van V&D.

Deze voor fietsers eigenlijk nog centraler gelegen plek wordt eigenlijk nauwelijks gebruikt.
Deze plek wordt vooral gebruikt voor parkeren van V&D personeel. Er worden door het bedrijf zelfs
speciale ontheffingen gebruikt.
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Als V&D aan de kant van het Meerminneplein gefaciliteerd wordt met extra terrasruimte en dit ten
koste gaat van fietsers, is het dan niet mogelijk dat het bedrijf op een andere plek de fietsers weer
tegemoet komt? Mogelijk profiteren ze hier zelf ook weer van.
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Uitbreiding capaciteit.
In deze notitie doet de Fietsersbond een aantal suggesties voor uitbreiding van de capaciteit.
Wat leveren die suggesties nu op aan mogelijke extra stallingsplekken?
(gedeeltelijk) dubbellaags stalling Meerminneplein
100
Uitbreiding “Kloostertuin”
80
Kloostertuin veldje Krabbestraat
40
Herinrichting Xenos locatie
30
Klokkensteeg enkel / dubbel
50 /100
Behouden stallingen Kop Diezerstraat
30
Stalling Nieuwstraat tussen WE en ’t Vliegerhuys
70
Stalling Nieuwstraat bij Ven D
40
Totaal
440 /500 stallingsplekken

Slotwoord
Met deze studie geeft de Fietsersbond aan dat er best mogelijkheden voorhanden zijn om een
gastvrije stad te zijn.

Wij denken dat de herinrichting verder moet gaan dan alleen het Meerminneplein. Aandacht vragen
voor de stallingsvoorzieningen in het Broerenkwartier is ook aandacht voor het Broerenkwartier. Dit
gebied heeft het nodig. Wij verwachten dat door goede fietsvoorzieningen, de herbestrating van de
Pletterstraat en aanpak van de Nieuwstraat meer mensen het Broerenkwartier als uitvalsbasis zullen
gebruiken voor hun bezoek aan de stad. En dat het op die manier een aantrekkelijke locatie kan zijn
voor winkeliers, bewoners en fietsende klanten.
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Aandacht voor duurzaamheid, en meer groen maken de leefbaarheid in de stad beter. De fiets hoort
hier als veilig, schoon, en ruimtebesparend vervoermiddel nadrukkelijk bij. Met deze notitie wil de
Fietsersbond ondernemers oproepen om mee te werken aan goede fietsvoorzieningen. Fietsers zijn
klanten, die gemiddeld meer besteden dan automobilisten. Dus kijk als ondernemer iets verder dan
het eigenbelang. Een goed lopend Broerenkwartier is in uw aller belang en het Zwolse belang.
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