
Fietsenstallingen tbv FRIS - gemeente Utrecht

nr. gebied naam capaciteit type rek(ken) Openingstijden opmerkingen

1. Westplein 2.000
Mecurity

etagerekken Velo Up
altijd open

omheinde stalling in openbare ruimte (BG)

geen beheerder aanwezig

heeft 8 verschillende entree's/exits voor fietsers.

24/7 bereikbaar/bruikbaar

stallingstarief; gratis stallen, max. 14 dagen (op basis van APV)

2. Jaarbeursplein

3.992

+50 vrije plaatsen

VelopA

etagerekken Easylift +
altijd open

beheerde stalling (4 personen)

inpandig, 3 niveau's (-1, BG en +1), entree op -1 (via luie trap bereikbaar)

voorzien van een HBF detectiesysteem firma Nsecure/Klaver

fietsers moeten in- en uitchecken met OV chipkaart

24/7 bereikbaar/bruikbaar

heeft 1 entree/exit voor fietsers

stallingstarief: 1e 24 uur gratis stallen, opvolgende dagen € 1,25 per dag

in stalling is een tijdelijk fietsendepot aanwezig, die plekken zijn buiten cap. gelaten

3. Smakkelaarsveld

2.222

+ 30 vrije plaatsen

Klaver

etagerekken (oud model)

hoog/laagrekken (oud model)

3000 extra plaatsen worden 

Mecurity etagerekken VeloUp

altijd open

omheinde stalling in openbare ruimte (BG)

alleen toezichthouder aanwezig, doet geen beheer/bewaking (Ustal)

heeft 2 verschillende entree's/exits voor fietsers.

24/7 bereikbaar/bruikbaar

stallingstarief; gratis stallen, max. 14 dagen (op basis van Alg. Vw.)

LET OP: deze stalling wordt in Q4 2014 & Q1 2015 uitgebreid (extra verdieping +1) met 

circa 3.000 fietsparkeerplaatsen. Bestaande rekken worden dan mogelijkerwijs 

herplaatst (ander gangenstelstel en rekkenpatroon) en ook in/uitgangen mogelijk op 

andere locatie.

4. Smakkelaarsveld loods 1576
Jan Kuipers Nunspeet

modellen 155/156 en V7
altijd open

beheerde stalling (2 personen)

inpanding, 2 niveau's (BG & +1), entree op BG

openingstijden; open kwartier voor vertrek 1e trein, gesloten kwartier na laatste trein

heeft 1 entree/exit voor fietsers

stallingstarief: € 1,25 per dag

in/uitchecken met OV-chipkaart

5. Wijk C / Lange Koestraat

127

+23 vrije plaatsen

Klaver

etagerek Cycle Up

hoog/laagrek Cluster

ma-wo 07:00 - 23:59 uur

do-za 07:00 - 03:59 uur

zo 11:30-23:59 uur

beheerde stalling (1 persoon - Ustal)

inpandig, 1 niveau (-1)

1 entree/exit voor fietsers op BG, hellingbaan naar beneden

openingstijden: ma-wo 07.00 - 23.59 uur, do-za 07:00 - 03:59 uur, zo 11:30-23:59 uur

stallingstarief: 1e dag gratis, 2e en opvolgende dagen € 0,50 per dag

6. Vredenburg

796

+ 25 vrije plaatsen

VelopA

etagerekken Easylift +

hoog/laagrekken Variant +

ma-wo 07:00 - 23:59 uur

do 07:00 - 23:59 uur

vr-zo 0:00 - 23:59 uur

beheerde stalling (1 persoon - Ustal; op piekmomenten 2 personen)

inpandig, 1 niveau (-1)

1 entree/exit voor fietsers op BG, hellingbaan naar beneden

openingstijden: ma-wo 07.00 - 23.59 uur, do-zo 24/7

stallingstarief: 1e dag gratis, 2e en opvolgende dagen € 0,50 per dag

7. Stadhuis 377

Peijnenburg

etagerekken (oud model)

nieuwe etagerekken worden 

Mecurity VeloUp

ma-wo 07:00 - 23:59 uur

do-za 07:00 -03:59 uur

zo 11:30 - 23:59 uur

beheerde stalling (1 persoon - Ustal)

inpandig, 1 niveau (-1)

1 entree/exit voor fietsers op BG, luie trap naar beneden

openingstijden: ma-wo 07.00 - 23.59 uur, do-za 07:00 - 03:59 uur, zo 11:30-23:59 uur

stallingstarief: 1e dag gratis, 2e en opvolgende dagen € 0,50 per dag

LET OP: stalling wordt in Q4 '14/Q1 '15 heringericht met oa nieuwe rekken (Mecurity)

8. Zadelstraat

78

+ 100 vrije plaatsen

Mecurity

etagerekken Velo Up

ma-wo 07:00 - 23:59 uur

do-za 07:00 -03:59 uur

zo 11:30 - 23:59 uur

beheerde stalling (1 persoon - Ustal)

inpandig, 2 niveau's (BG & -1)

1 entree/exit voor fietsers op BG, luie trap naar kelder (gepositioneerd halverwege 

stalling).

openingstijden: ma-wo 07.00 - 23.59 uur, do-za 07:00 - 03:59 uur, zo 11:30-23:59 uur

stallingstarief: 1e dag gratis, 2e en opvolgende dagen € 0,50 per dag

Stationsgebied-west

Stationsgebied-oost

Binnenstad / Centrum


