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Voorwoord
Waar laat ik mijn fiets? Deze vraag houdt niet alleen het winkelend publiek
in Zwolle bezig. Ook de gemeente Zwolle ziet graag dat de vele fietsen in de
binnenstad veilig en makkelijk gestald kunnen worden.
Begin 2005 vroeg de gemeente Zwolle de Fietsersbond mee te werken aan
het Bereikbaarheidsplan Binnenstad. Aanleiding hiervoor is het raadsbesluit
Koersdocument Fietsparkeren waarvoor een onderzoek verricht zal moeten worden
naar de locatie voor 675 onbewaakte stallingplaatsen. 

Om dit onderzoek mee te nemen in het bereikbaarheidplan voor de binnenstad
is aan de Zwolse afdeling van de Fietsersbond gevraagd een voorstel voor de
locaties van deze stallingen te maken. 
Als Fietsersbond werken we hier graag aan mee om diverse redenen. Ten eerste is
het hard nodig dat snel extra fietsklemmen worden geplaatst en ten tweede krijgt
de Fietsersbond daarmee de gelegenheid om op basis van kennis en ervaring de
beste locaties onder de aandacht te brengen.

Waar laat ik mijn fiets?  Een vraag die in Zwolle misschien nooit helemaal tot het
verleden zal behoren. De Fietsersbond afdeling Zwolle wil met deze nota wel
bereiken dat meer mensen makkelijker een antwoord vinden. De Fietsersbond
hoopt dat de gemeente Zwolle er zijn voordeel mee zal doen en dat de resultaten
in de toekomst merkbaar zullen zijn.

Aan de totstandkoming van deze nota werkten met veel plezier de onderstaande
leden van de Fietsersbond mee.

Paulus den Boer, Jelle ter Burg, Wim Ganseij, Hans Havinga, Hans Hop, 
Theo Peenstra, Marcel Span. 

Vormgeving: Harry Gijsman.
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Fietsen in de Zwolse binnenstad
Voor het fietsen in de Zwolse binnenstad zijn drie zaken erg belangrijk: 

• De waarde van fietsers voor de binnenstad
• De bereikbaarheid van en in de binnenstad
• Stallingen in de binnenstad

In de volgende paragrafen zullen we dit toelichten.

De waarde van Fietsers voor de binnenstad

De fiets is heel belangrijk voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad.
Mensen die snel een boodschap doen of een praatje maken zetten hun fiets vaak
neer op de plek waar ze op dat moment moeten zijn. Dat moet volgens ons ook
mogelijk blijven. Te vaak wordt de Fietsersbond geconfronteerd met het idee dat
fietsen niet in de openbare ruimte thuis horen en overlast veroorzaken omdat
enkele fietsers hun fiets zomaar ergens dumpen. Dit idee is verwerpelijk! De
kracht van de fiets als vervoermiddel is vooral dat je hem snel kunt parkeren voor
de plek waar je moet zijn. Juist daarom moeten er zoveel extra rekken bijkomen! 
Fietsers hebben een grote economische waarde voor de binnenstad. 
In het rapport ‘Fietsers zijn goede klanten’ zet de Fietsersbond een aantal feiten
uit verschillende onderzoeken op een rijtje. De meeste gemeenten en winkeliers
blijken de voordelen van de fietsende klant sterk te onderschatten. De fietsende
klant komt bijvoorbeeld vaker naar de supermarkt en koopt daarbij minstens
zoveel als de automobilist die één of twee keer per week komt, aldus de
Fietsersbond.
Zo ontbreekt bij 30 procent van de supermarkten een fietsenrek. Niet verwonderlijk
dat uit onderzoek van het Centraal Bureau levensmiddelenhandel (2004) blijkt dat
72% van de klanten betere fietsenrekken wil. Hiermee staat deze wens op en gedeel-
de tweede plaats na snelkassa’s (84%) en extra geld kunnen pinnen (ook 72%).

De bereikbaarheid van en in de binnenstad

De binnenstad moet goed bereikbaar zijn. Niet alleen de routes er naar toe, maar
ook de binnenstad zelf moet befietsbaar blijven. Veel fietsen in het centrum bete-
kent een belangrijke ontlasting van het verkeersnet. Om een goede bereikbaar-
heid te krijgen van de verschillende koopcentra en uitgaansgelegenheden zijn
goede aanrijd routes van deze centra nodig vanuit alle richtingen. Met de routes
naar de binnenstad is het in het algemeen goed gesteld. Zwolle scoort hier bij de
actie fietsbalans een ruime voldoende. Bij de fietsroutes door de binnenstad zijn
er nog wel enkele problemen weg te werken. 
Dat blijkt wel uit het feit dat de kasseien van de Pletterstraat landelijk op nummer
één staat bij het Meldpunt slechte fietspaden.
Ook het hobbelige Kerkbrugje wordt vaak genoemd, maar deze gaat opgeknapt
worden is de afdeling Zwolle van de Fietsersbond ter ore gekomen. Perfect!
In aansluiting hierop willen we een opmerking plaatsen bij de functie van de
Nieuwstraat. Deze is en blijft natuurlijk een belangrijke aanvoerroute voor
bevoorradingsverkeer. 

Als Fietsersbond lijkt het ons een prima
idee om de Nieuwstraat tot fietsstraat
te “promoveren”. Bevoorrading en fiets-
gebruik kunnen volgens ons hier prima
samengaan als de Nieuwstraat straks auto-
luw wordt gemaakt en er een aantal
stallingmogelijkheden wordt gerealiseerd. 

In dat kader zouden we graag zien dat de
bussluis bij het Kerkbrugje zijn reguliere
functie als echte bussluis terug krijgt.
Vermindering van autoverkeer op deze
sluiproute leidt tot minder conflicten
tussen fiets- en ander verkeer vanaf het
Kerkbrugje. 

De Pletterstraat staat landelijk op nummer
één bij het Meldpunt slechte fietspaden.
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Als Fietsersbond blijft het ons verbazen dat in een bereikbaarheidplan niet de
langzaam verkeer route uit Stadshagen wordt betrokken. Een fietsbrug van de
Harm Smeengekade naar het Maagjesbolwerk lijkt ons een prima idee, temeer
omdat het de verkeersdoorstroming langs de gracht verbetert en fietsers bij de
gratis bewaakte stalling uit kunnen komen!
De routes naar de gratis bewaakte stallingen blijven ook een probleem. De ingang
van de stalling voor de Melkmarkt komt aan de Voorstraat, niet echt een logische
keuze voor fietsers. Voor fietsers blijft het belangrijk dat de Melkmarkt en de
Luttekestraat goed toegankelijk blijven. Markt en de gewenste terrassen hebben
hun klanten nodig en in veel gevallen komen die per fiets.
De Roggenstraat is een “logische” verbinding van het centrum van de stad naar
het noorden. Als Fietsersbond zouden wij dan ook willen voorstellen om fietsen
buiten winkeltijden door de Roggenstraat en natuurlijk ook de Diezerstraat moge-
lijk te maken.

Stallingen in de binnenstad

Aan fietsenstallingen is in de Zwolse binnenstad al lange tijd een groot gebrek.
De laatste tijd zijn er zelfs nog op diverse plaatsen rekken verwijderd! Zoals op
de Korte Smeden. Zwolle scoorde hoog als fietsstad. De reden waarom Zwolle nu
niet meer bij de beste hoort, komt voor een belangrijk gedeelte door een gebrek
aan geschikte stallingruimte. 
Ook het Zwolse College heeft dit ingezien en gelukkig kunnen er nu plannen
gemaakt worden om dit te verbeteren. De eerste stappen zijn gemaakt met het
gratis maken van de 3 bewaakte stallingen. Een prima initiatief! Om deze en de
nieuwe stallingen een succes te laten worden zijn er nog wel enkele stappen
nodig zoals entrees die beter te vinden zijn. Ook de toegankelijkheid en beweg-
wijzering kunnen beter. De bewaakte stallingen zijn een prima initiatief, maar
deze mogen niet de standaard worden. Lang niet iedereen wil de moeite nemen
om zijn fiets in een bewaakte stalling te plaatsen. Daarom moeten er vooral veel
extra stallingen bijkomen op strategische locaties. 

Met deze opmerkingen in ons achterhoofd heeft de afdeling Zwolle gekeken naar
de situatie in het Zwolse centrum. Zie hiervoor ook de bijgaande kaarten. In
totaal hebben we mogelijkheden gevonden voor ruim 1500 stallingplaatsen. Om
duidelijkheid en goede bereikbaarheid te bewerkstelligen, pleiten we voor goede
stallingmogelijkheden op enkele plaatsen aan de rand van het centrum, maar ook
voor een goede spreiding door het gehele centrum. Hiermee bereiken we twee
doelen. 

De langparkeerder zal eerder geneigd zijn zijn / haar fiets in een grote inpandi-
ge bewaakte stalling te plaatsen, terwijl iemand die even snel iets op wil halen
hier weer niet snel gebruik van zal maken. Hij wil zijn bestemming zo dicht moge-
lijk kunnen benaderen en vlot weer weg kunnen. Juist deze laatste doelgroep is
van belang om het centrum te ontlasten van autoverkeer en verdient het daarom
goed bediend te worden.
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Stallingen, maar waar?
De gemeente heeft ons gevraagd plek voor 675 locaties aan te geven. Het was
echter een kleine moeite om er 1500 van te maken. We geloven ook dat Zwolle die
best kan gebruiken. 
Bij het zoeken van de locaties zijn we als volgt te werk gegaan. Drie koppels van
twee personen verkenden elk een deel van de binnenstad en maakten daarbij
foto’s van mogelijke locaties en oplossingen voor parkeerproblemen. Ook kiekten
zij probleemsituaties. Vervolgens brachten we de opbrengst van deze ronde
gezamenlijk in kaart. De uitvoerders van het onderzoek kozen wikkend en wegend
de plaatsen zoals op bijgaande kaart weergegeven.

Stallingen in woord

Adres / Locatie Aantal bij de
lokatie 

stallingsplaatsen

Probleem en mogelijke oplossing 

Achter gemeentehuis en
poort Sassenstraat 66Deze plaats wordt veel gebruikt door bezoekers van het Betlehemkerklplein. Er is wel ruimte voor

auto’s niet voor fietsen. We stellen voor onder de poort klemmen te plaatsen en een drietal auto-
parkeerplekken op te offeren en in te richten als fietsenstalling.

Bloemendalstraat 24Net als achter het gemeentehuis wordt de hoek van de Bloemendalstraat en het Betlehemkerkplein
veel gebruikt door bezoekers van het Betlehemkerkplein. Er is nu wel ruimte voor auto’s niet voor
fietsen. We stellen voor 2 autoparkeerplekken als fietsenstalling in te richten.

Eekwal bij 
Nieuwe Havenbrug 10De rekken hier worden gebruikt door mensen uit de omgeving die er de bus nemen, en door mensen

die vanaf hier lopend de Luttekestraat ingaan. Het aantal plaatsen moet en kan uitgebreid en de klem-
men moeten beter, de bestaande voorziening is van slechte kwaliteit. (zie ook Potgietersingel)

1

2

3

Eekwal bij  bushaltes 10Bij bushaltes hier staan te weinig rekken, bovendien zijn de rekken van slechte kwaliteit.
Een kleine uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen en een verbetering van kwaliteit is mogelijk.4

Gasthuisplein 
(bij Oldenhof kookwinkel) 78Tijdens inventarisatie stonden hier bouwketen en was de situatie rommelig. Het plaatsen van rekken

geeft een betere benutting van de ruimte. We stellen hier de plaatsing van een flink aantal klemmen
voor. Hier stallen is goede mogelijkheid voor toegang tot Diezerstraat promenade en Oude Vismarkt.
Door de nog centralere ligging van deze plek, heeft deze locatie onze voorkeur boven Gasthuisplein
tegenover de bioscoop.

5

Gasthuisplein
(tegenover de bioscoop) 285Dit is een drukke winkelstraat. Er zijn nu enkele verspreide groepjes klemmen. We stellen hier een grote

bewaakte stalling voor. Deze plek is goed toegankelijk vanuit de wijken en heeft goede toegangen tot
de Diezerstraatpromenade (Beter dan de Nieuwe Markt). Er moet bij de toegankelijkheid van deze stal-
ling wel rekening gehouden worden met de stoepranden. De noodzaak van het creëren van een stalling
op het gasthuisplein wordt duidelijk in de huidige Gasthuisstraat. Door het parkeren in de steeg is hier
onvoldoende doorgangsruimte.

6

Spoelstraat 
(begin Gasthuisplein) 25Over 25 meter in de Spoelstraat staan nu 34 klemmen. Door de klemmen efficiënter (dichter op elkaar)

te plaatsen, kunnen er meer fietsen worden geparkeerd. De optie wordt minder noodzakelijk bij het
maken van grote stallingen op het Gasthuisplein, zoals daar genoemd.

7

Hoek Spoelstraat-
Ter Pelkwijkstraat 24Door de herinrichting van het gebied rondom de Plantagekerk, kan hier vooral voor fietsers, die over

de Kerkbrug de stad binnenkomen een stalling worden gecreëerd. Bijvoorbeeld door twee betaald
parkeerplaatsen op te offeren.

8

Oude Vismarkt 32Tijdens winkeltijden, en vooral markt, ontstaat hier een grote chaos. Zo vlak bij de Grote Markt is een
grote vraag naar stallingsruimte. De grote vraag naar stallingsruimte hier kan waarschijnlijk niet struc-
tureel op deze plaats zelf worden opgelost. Door het plaatsen van (aanleun) rekken kan het (wild)
stallen wel gestuurd worden. Voor fotograaf Keuzekamp is bijvoorbeeld nog ruimte. Hier zijn in het ver-
leden rekken weggehaald. Tegen de gevels geplaatste fietsen mogen dan verwijderd worden.

10

Nieuwe Markt 200De Nieuwe Markt is nu een autoparkeerplaats, zonder voorzieningen voor fietsen. We sluiten ons aan
bij het gemeentelijk fietsparkeer beleid: maak hier een grote stalling. In verband met ligging doorgan-
gen naar Diezerstraat en Oude Vismarkt, stalling realiseren in noordwesthoek van het plein. Parkeren
op de Nieuwe Markt is vooral aantrekkelijk voor mensen die via de Sassenpoort de stad inkomen.
Eventueel op de hoek Nieuwe Markt Sassenstraat naar deze stalling verwijzen met bewegwijzering.
Toezicht mogelijk?

9
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Potgieterssingel bij
voormalige stadsbank 30Er is hier wel ruimte om auto’s te parkeren, maar geen ruimte voor fietsen. We stellen voor de

Greenweels en invalidenparkeerplaats te verplaatsen naar de grachtzijde van het terrein en eventueel
enkele betaald parkeerplaatsen op te offeren. Dit is een belangrijke plaats waar mensen over de brug
de binnenstad binnenkomen. (Zie ook Eekwal bij Nieuwe Havenbrug)

11

Sassenstraat / VVV 30Net als de kop van de Oude Vismarkt, is dit een plaats waar veel mensen hun fiets kwijt willen, om de
Grote Markt op te gaan. Wildstallen lastig te voorkomen, wel te reguleren door hier een beperkte
stallingmogelijkheid te bieden. Er kunnen hier twee autoparkeerplaatsen worden opgeofferd om als
fietsparkeerplaats dienst te doen.

12

Pletterstraat/Diezerstraat 80Dit is een toegang tot de belangrijkste winkelstraat van de stad. Er zijn meer stallingplaatsen moge-
lijk, langs de noordzijde van de Pletterstraat (tegen de stadsmuur, 7 meter vrij) en verder op de kop
van de Diezerstraat zelf (oostzijde), waarbij het terras kan worden gehandhaafd. Voor publiek uit het
noorden en noordoosten van de stad is dit een belangrijk punt, ze komen over de brug hier het
winkelgebied in.

13

Vispoortenplas 18De Vispoortenplas is een belangrijke aanvoerroute naar de binnenstad. Er zijn winkels in de directe
omgeving. De stallingmogelijkheid is nu beperkt door de opstelling van de klemmen. Door de volledi-
ge straatlengte te gebruiken met aanleunrekken of de klemmen haaks op de straat te zetten, kunnen
er ruim twee keer zoveel fietsen staan.

14

Nieuwstraat/Spiegelstraat 145De Nieuwstraat is voor fietsers goed toegankelijk en kruist de Roggenstraat, Spiegelstraat en
Broerenstraat. Alle drie maken ze deel uit van het winkelgebied met directe aansluiting op de
Diezerstraat. We nemen hier het advies uit de gemeentelijke notitie fietsparkeren (pag 19) over.
Voorkeur voor een locatie tussen de Roggenstraat en de Spiegelstraat, omdat dat de meest centrale
plek is. Direct grenzend aan HEMA en V&D. Als tweede keus opteren we voor het vervangen van de
autoparkeerplaatsen tussen de Broerenstraat en de Spiegelstraat voor fietsenstallingen.

17

Korte Smeden 50Straat is net gereconstrueerd, fietsenklemmen zijn verwijderd! In deze straat is zowel ruimte als vraag
naar fietsparkeerplaatsen. We stellen daarom voor de verwijderde klemmen opnieuw te plaatsen.
Argumenten dat een stalling de doorloop naar ’t Eiland zouden kunnen belemmeren vinden we niet
sterk. Er zit immers ook een groot terras!

18

Achter de Peperbus 36Door drie autoparkeerplaatsen op te offeren, kunnen hier gemakkelijk 36 fietsen staan. De afstand
tot de Markt is klein, er is veel ruimte, maar de bereikbaarheid vanuit de wijken is niet erg goed.
Mensen komen hier niet automatisch terecht, en het is geen doorgaande route. Een grotere stalling zou
bewegwijzering vragen.

19

Luttekestraat/Grote Kerk 35Voor de grote vraag naar stallingsplekken is dit een mogelijkheid, alhoewel het een donker hoekje is.
Er staan er nu enkele. De hele driehoek zou met 30 - 40 rekken gevuld kunnen worden, waarbij
rekening moet worden gehouden met verlichting en de toegankelijkheid van de plaspaal.

20

Buitenkant
Maagjesbolwerk 10Deze plaats is vooral van belang voor bezoekers van de horecagelegenheden aan de buitenkant van het

Maagjesbolwerk. Voor de chaotische situatie bij de ingang van het winkelgedeelte (Mediamarkt) is dit
geen oplossing. Er zijn nu 3 beugels om fietsen aan de parkeren over een lengte van 11 meter. Door
de rij dwars te zetten, kunnen er ongeveer 10 extra plaatsen worden gecreëerd. 

21

Naast de Peperbus 25Onder aan de toren is veel ruimte om fietsen te stallen. Er is nu niets. Voor bezoekers van de kerk en
de toren is het wenselijk om een voorziening te maken. 22

Blijmarkt 
(tegenover Café Public) 40Vooral bij sommige voorstellingen in Odeon te weinig stallingsruimte. Deze rekken zijn vooral bedoeld

voor bezoekers van Odeon en van het Museum De Fundatie. De stalling ligt te ver van het winkel
gebied om een bijdrage te kunnen leveren aan de parkeerproblemen rond het hoofdwinkelcentrum.

23

Blijmarkt (voor Odeon) 20Vooral bij sommige voorstellingen in Odeon te weinig stallingsruimte. De capaciteit van de huidige
klemmen kan door het tweezijdig maken worden verdubbeld.24

Tegenover 
Maagjesbolwerk 6Er staan hier 8 klemmen, waar 14 kunnen staan.25

Steenstraat/Melkmarkt 80De Steenstraat en de stoep op de Melkmarkt slibben dicht bij de markt, halverwege de ochtend gaan
horecagelegenheden in de straat open en verplaatsen de eigenaren de fietsen naar de westzijde van de
straat. Wij telden 35-40 fietsen op vrijdagmorgen om 11.00 uur. In klemmen haaks op de westzijde van
de straat zouden over 27 meter blinde muur ruim 70 fietsen netjes kunnen staan, daarmee zou het
wildstallen goed gereguleerd kunnen worden. Voor de oostzijde van de straat zou dan een fietsparkeer-
verbod kunnen gelden. 

16

Meerminneplein 150De plek voor mensen die uit het noorden en noordwesten de stad in komen (Aa-Landen, Stadshagen,
Holtenbroek), vanaf hier vooral voetgangersgebied. De grote vraag naar stallingsruimte hier kan waar-
schijnlijk wel structureel op het Meerminneplein worden opgevangen. Voor kortere boodschappen is de
stap om de bewaakte stalling in te gaan wellicht te groot, daarom ligt het voor de hand ook buiten de
bewaakte stalling parkeergelegenheid voor fietsen op deze plek aan te bieden. We adviseren daarom
de bewaakte stalling uit te breiden en extra klemmen rond deze stalling te plaatsen, bijvoorbeeld in
de halve cirkel aan de westkant van de stalling, onder de bomen.

15

Adres / Locatie Aantal bij de
lokatie 

stallingsplaatsen

Probleem en mogelijke oplossing 
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Pijpebakkersstraat Tijdens de inventarisatie troffen we hier enkele wildgeparkeerde fietsen. Inmiddels is deze stallings-
voorziening gerealiseerd.26

Klokkesteeg 50Leeg plein, ingang voetgangersgebied. Eventueel mobiele klemmen, zodat bij evenementen plein kan
worden ontruimd. (Per augustus 2005 is een rij klemmen gerealiseerd) er is ruimte voor veel meer27

Achter de Broeren 250Evenementenplein? Er is op dit plein veel ruimte en de toegang tot het winkelgebied is erg goed. De
toegang vanaf de invalsroutes is iets minder dan op het Meerminneplein en de Diezerstraat, toch kan
dit een alternatief zijn voor een uitbreiding van de voorzieningen op het Meerminneplein. Mogelijk kan
er hier ook een mobiele voorziening worden getroffen voor activiteiten in de binnenstad, waarbij het
plein Achter de Broeren zelf niet wordt gebruikt.

28

Botervatstraat 5In dit straatje staat nu een rij van 20 meter, die nog enkele meters kan worden doorgetrokken. 29

Blijmarkt 12Het gaat hier met name om de fietsen van de bewoners, waar weinig plek voor is. We stellen voor om
een autoparkeerplek op te offeren voor fietstrommels.30

Hattumstraat 12Het gaat hier met name om de fietsen van de bewoners, waar weinig plek voor is. We stellen voor om
een autoparkeerplek op te offeren voor fietstrommels.31

Kamperstraat 12Het gaat hier met name om de fietsen van de bewoners, waar weinig plek voor is. We stellen voor om
een autoparkeerplek op te offeren voor fietstrommels.32

Koestraat 12Het gaat hier met name om de fietsen van de bewoners, waar weinig plek voor is. We stellen voor om
een autoparkeerplek op te offeren voor fietstrommels.32

Adres / Locatie Aantal bij de
lokatie 

stallingsplaatsen

Probleem en mogelijke oplossing 

Stallingen op de kaart
1 Achter gemeentehuis en 

poort Sassenstraat
2 Bloemendalstraat
3 Eekwal bij Nieuwe Havenbrug
5 Gasthuisplein (bij Oldenhof kookwinkel)
6 Gasthuisplein (tegenover de bioscoop)
7 Spoelstraat (begin Gasthuisplein)
8 Hoek Spoelstraat- Ter Pelkwijkstraat
9 Nieuwe Markt
10 Oude Vismarkt
11 Potgieterssingel bij stadsbank
12 Sassenstraat / VVV
13 Pletterstraat / Diezerstraat
14 Vispoortenplas
15 Meerminneplein
16 Steenstraat / Melkmarkt
17 Nieuwstraat / Spiegelstraat
18 Korte Smeden
19 Achter de Peperbus
20 Luttekestraat/ Grote Kerk
21 Buitenkant Maagjesbolwerk
22 Naast de Peperbus
23 Bijmarkt (Tegenover Café Public)
24 Blijmarkt (Voor Odeon)
25 Tegenover Maagjesbolwerk
26 Pijpebakkersstraat
27 Klokkesteeg
28 Achter de Broeren
29 Botervatstraat
30 Blijmarkt
31 Hattumstraat
32 Kamperstraat
33 Koestraat

1
2

3
4

5 6 7

8

9

10

11

12

13
14

15

16 17
18

19

20

21

22

23
24 30

25

33

32

31

28 27
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Stallingen, maar welke?
Ook bogen we ons over de te gebruiken stallingen. En dan niet alleen de
keuze voor het type stalling. We bedachten een nieuw idee , dat van een
zgn. mobiele stalling. Dat is een stalling die normaal op een plein o.i.d. zijn
plaats heeft, maar die bij evenementen als markt, muziekfestivals etc.
gemakkelijk een plaatsje elders kan krijgen. Als voorbeeld zou de
Klokkensteeg kunnen dienen. Dit is een plaats waar veel fietsers de stad
binnenkomen en dus ook veel fietsen een plaats kunnen vinden. Hiervan uit
kun je uitwijken naar de Thorbeckegracht, evt. zelfs het laatste stukje
hiervoor afsluiten. Dan vang je al veel fietsers buiten het centrum. Het vrij-
komende terrein is dan beschikbaar voor een podium o.i.d. De klemmen
zouden dan transporteerbaar gemaakt kunnen worden, zodat ze net als
marktkramen door de stadsdienst kunnen worden verplaatst. 
Als gewone stalling is de norm natuurlijk een type met het zgn. fietsparkeur.
Toch lijkt het een goed idee om daar op enkele locaties van af te wijken.
Zoals voor het stadskantoor reeds gebruikt, zou het goed mogelijk zijn om
te werken met beugels. Natuurlijk afgewerkt met stevig rubber om schade
aan de fietsen te voorkomen. Voordelen zijn dat het haast onmogelijk is om
je fiets niet tussen de beugels te plaatsen. Het blijft dus een relatief geor-
dende situatie. Als er geen fietsen zijn geplaatst heb je anderzijds niet het
idee dat het om fietsklemmen gaat, wat weer zijn voordelen heeft voor de
sfeer van inrichting op deze plaatsen. Mogelijk ook geschikt voor de mobie-
le stalling?

Door enkele sprekende “plaatjes” geven wij de richting aan die gegaan zou
kunnen worden bij het kiezen van de fietsenstallingen. 
Alle foto’s zijn genomen in Zwolle.

Deze fietsklemmen (en oudere types) 
s.v.p. vervangen door betere.

Deze is te kiezen, want hij voldoet aan
fietsparkeur, maar...

Deze geeft de velgen meer steun!Zo kun je fietsen stallen en vastzetten aan de wereld, maar de lak?

En bij deze beide typen staan ze ordelijk parallel in de rij.
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Tot (en vooral ook óp) slot
Het was voor ons een kleine moeite om locaties te vinden voor ruim 1500
stallingen. Locaties die ook nog eens voldoen aan de kenmerken veilig en
dichtbij. Het hier gepresenteerde overzicht is slechts een lijst van mogelij-
ke locaties. Als Fietsersbond vinden wij ze alle geschikt. In onze lijst geven
we wel enkele voorkeuren aan. 
Als Fietsersbond vinden wij het vooral belangrijk dat de Zwolse fietser vaker
zijn fiets in een goede stalling kan plaatsen, het liefst zo dicht mogelijk op
de plek waar hij wil zijn.

Ook is het belangrijk dat fietsers hun vervoermiddel zo kunnen stallen dat
de kans op beschadigingen en diefstal tot een minimum wordt beperkt. Dat
vraagt om een actieve rol van de fietser, maar de vormgeving van de stal-
ling is daarvoor wel een belangrijke voorwaarde. We hopen dat de door ons
aangereikte suggesties voor de vormgeving van de stallingen ook een rol
zullen vervullen in de besluitvorming.

Het is aan de politiek om keuzes te maken. We verwachten dat het goede
keuzes zullen zijn, zodat Zwolle zijn reputatie als fietsvriendelijke stad
opnieuw een impuls kan geven. 

Fietsersbond afdeling Zwolle
Postbus 1201 BE  Zwolle
e-mail: zwolle@fietsersbond.nl
tel. 038 - 46 51 391

www.fietsersbond.nl/zwolle 
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