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Uitgangspunten voor de herinrichting van de fietsenstalling van het Lamme van
Dieseplein:
•
Goede zichtbaarheid vanaf de Bibliotheek
•
Goede bereikbaarheid van verschillende zijden
•
Juiste maatvoering van de fietsenstalling
•
Ruimte voor mobiele bewakingsunit
Met de herinrichting van de fietsstalling hebben we een kans om deze hoek onderdeel
te laten worden/ aan te laten sluiten bij de inrichting van het Lamme van Dieseplein.
Zeker nu de plannen voor de Lebuinuspleinen in de maak zijn is het noodzakelijk om in
samenhang met deze plannen te kijken naar de inrichting.
In de huidige situatie staan er voor de entree van de bibliotheek geregeld vele fietsen.
Dit nodigt niet uit en geeft een verrommeld beeld. In de nieuwe plannen Lebuinuspleinen
is er gekozen om de fietsen voor de Bibliotheek te weren. Hiervoor is het noodzakelijk
dat de fietsstalling op het Lamme van Dieseplein goed zichtbaar en toegankelijk is
vanuit de kruising Stromarkt, Nieuwstraat, Proosdijpassage.

Momenteel vormt de fietsenstaling een eiland in de ruimte. De gehele stalling is
afgeschermd met een hekwerk. Dit gevoel wordt versterkt doordat er in deze hoek ook
nog een andere bestrating ligt dan in de omgeving. Daarnaast wordt de fietsenstalling
minder gebruikt omdat de paden tussen de  klemmen dusdanig smal zijn dat bij veel
geparkeerde fietsen je nauwelijks met de fiets tussen de  klemmen kan lopen.
Met dit nieuwe voorstel willen we de fietsenstalling een duidelijk onderdeel laten
worden van de gehele inrichting van het Lamme van Dieseplein, maar ook de openheid
geven richting de bibliotheek. Ook een juiste maatvoering die de toegankelijkheid en
bruikbaarheid vergroot is hiervoor essentieel.
Als eerste leggen we de bestrating (vloer) van het Lamme van Dieseplein door in de
nieuwe fietsenstalling. Hierdoor komt er eenheid binnen het gebied.
Als accent wordt er op de kruising Lamme van Dieseplein/ Proosdijpassage een
groenvak aangebracht die voortkomt uit de structuur van het plein. Dit groenvak
fungeert direct als herkenningspunt vanaf de bibliotheek.
Verder zal de fietsenstalling worden ingericht met de cortenstalen fietsklemmen hooglaag en grondstrips zoals in de historische binnenstad wordt toegepast.

basis model
stromarkt 16

scooterplaatsen

mobiele bewaking

hekwerk

bestrating Lamme van Dieseplein

groen accent

In dit basismodel gaan we uit van de eerdergenoemde randvoorwaarden voor de
inrichtingselementen en principes.

Het aanbrengen van de strips in deze fase geeft de mogelijkheid om de fietsenstalling in
de toekomst uit te breiden. Hierna worden deze opties getoond.

In dit basismodel is er ruimte voor een mobiele bewakingsunit die tegen de (blinde)
muur van het naast gelegen pand (Stromarkt 16) wordt geplaatst.
Aan de linkerzijde van de mobiele unit en er onder worden in de bestrating cortenstalen
strips aangebracht conform de inrichting fietsenstallingen binnenstad Deventer.
Deze strips dienen als links als opstelplekken voor scooters/ brommers en bakfietsen.
Over deze strip wordt de mobiele bewakingsunit geplaatst.

Fietsstallingen: 137 st
Scooterplaatsen: 8 st

model zonder scooterplaatsen met mobiele bewaking
fietsklemmen
hoog-laag

mobiele bewaking

hekwerk

bestrating Lamme van Dieseplein

groen accent

In dit model worden de scooterplaatsen omgevormd tot fietsklemmen hoog-laag.
De mobiele bewakingsunit blijft gehandhaafd.

Fietsstallingen: 153 st
Scooterplaatsen: 0 st

model zonder mobiele bewaking met scooters
scooterplaatsen

fietsklemmen
hoog-laag

hekwerk

bestrating Lamme van Dieseplein

groen accent

In dit model worden de scooterplaatsen gehandhaafd en wordt de mobiele
bewakingsunit omgevormd tot fietsklemmen hoog-laag.

Fietsstallingen: 150 st
Scooterplaatsen: 8 st

model zonder mobiele bewaking en scooters
fietsklemmen
hoog-laag

fietsklemmen
hoog-laag

hekwerk

bestrating Lamme van Dieseplein

groen accent

In dit model worden zowel de  scooterplaatsen als de mobiele bewakingsunit
omgevormd tot fietsklemmen hoog-laag.

Fietsstallingen: 166 st
Scooterplaatsen: 0 st

Inrichtingselementen

Voor de afscherming tussen de oprit van de naastgelegen
woning en de fietsstalling stellen we voor om het
bestaande hek te vervangen voor fietsaanleunbeugels
die binnen de lijn van het Deventer fietsparkeren passen.  
Hiermee creëren we de gewenste openheid van de
fietsenstalling en wordt benadrukt dat dit een onderdeel
van de totaal aanrichting is.
Hiermee sluiten we aan de bij de visie vanuit het BKP
en de ontwerpgedachten van Bosch & Slabbers voor de
Lebuinuspleinen: Deventer bestaat uit een eenduidige,
simpele vloer waarop verschillende elementen hun plek
kunnen gaan vinden.

