Grootste fietsenstalling ter wereld nog niet groot genoeg
zijn, maar we kijken dus al wel wat
hierna nodig is. Daar zijn alleen
nog geen specifieke prognoses
voor", laat gemeentewoordvoerder
Matthijs Keuning in een nadere
toelichting weten.

Wethouder Everhardt in de
Knoopstalling, die op 31 maart open
gaat.
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Utrecht blijft zoeken naar plekken
rond het station waar
fietsenstallingen gebouwd kunnen
worden. Ook na de opening van de
nieuwe Knoopstalling eind maart,
en de voltooiing van de
Stationspleinstalling - de 'grootste
fietsenstalling ter wereld' - eind dit
jaar, zijn er op termijn nieuwe
stallingsplekken nodig.
Dat zei wethouder Victor Everhardt
gistermorgen, tijdens een
rondleiding door de nieuwe
Knoopstalling. Deze fietsenstalling,
met 3.000 plekken, wordt gebouwd
aan de westkant van het station,
vlak bij de Rabobank en de
voormalige Knoopkazerne (nu een
kantoor).

De Knoopstalling telt drie
verdiepingen en zit onder het
Forum, de nieuwe wandelroute
tussen Utrecht Centraal en de
Moreelsebrug. De stalling krijgt
enkele honderden plekken voor,
wat Everhardt noemt,
'buitenmodel'fietsen. "Fietsen die
veel ruimte innemen, zoals
bakfietsen."
Net als in de Jaarbeurspleinstalling
kunnen fietsers ook in de
Knoopstalling inchecken met hun
ov-chipkaart en is het parkeren van
een fiets de eerste 24 uur gratis.
Een elektronisch systeem geeft aan
hoeveel plekken nog beschikbaar
zijn.
De stalling ligt dicht bij het station,
maar is volgens de gemeente ook
goed te gebruiken door bezoekers
aan de binnenstad. Via de
Moreelsebrug ben je namelijk zo op
de Mariaplaats.

Everhardt stelt dat op termijn weer
extra plekken nodig zijn.
"Uiteindelijk hebben we over 10 tot
15 jaar weer nieuwe
fietsenstallingen nodig. Dat is de
prognose en we gaan kijken of we
nog meer fietsenstallingen kunnen
organiseren."
Hoeveel nieuwe plekken op de
langere termijn precies nodig zijn,
kan de gemeente overigens nog
niet zeggen. "Als straks de
Knoopstalling en de
Stationspleinstalling geheel open
zijn, zitten we op 22.000 plekken in
het stationsgebied, plus nog eens
11.000 bij bedrijven zoals Rabo,
NS, WTC en het Stadskantoor. Dat
moet de komende jaren genoeg
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